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ı6 savıtaıık Ilivemizi mutlaka isteyiniz! 
Küstah bir profesör 1 
Yunanlılara satılmıı, Belçikalı bir 
müderris, Brükselde ne herzeler 

yumurtladı? 

Bu herif, oradaki Türk talebeden ıiddetli 
mukabele görmüş, Belçika gazetelerinin 

tenkidatına ugramııtır. 

Biten müsabaka 

Dünden itibarenaü· 
zel gözler müsabaka
sı bitti. 

On bet gGn sonra 
kur'a çekilip pıllkl-
tatlar verileceli için 
oltuyucularım1zın ku
ponlan ve bulduklan 
isimleri göndermele
rin' rica ederiı-

HerQfln kur•a 
Otuz gün müddetle 

gazetenin sağ köıe· 
sinde birer numara 
bulacaksınız. Herke 
&in elincJeki numara 
başkadır. 

Hergün kur'a çeke
ce~z ve kazanan nu
maraların aahip!erine· 
hediy,eler takdim ede 
ceğiz ! 

' 1 . 
Bugün Ramazanın ilk _giinü ! 

Şehre beın ibadet, hem eğlence havas~ getiren aya girdik 
1 

~irlıin luıdüenln geçnll Br'ifluelden bir manzara 
BrDksel muhabirimizden aldığı- bJlyDk bir ekseriyet, bu cazip 

mız bu mektubu hayret ve nam albnda 'ilin edilen konfe
eaefJe dercediyoruz: ransı sabırsızlıkla bekliyordu. 

cBrfikaelde « İnstitut des Heutes Dün alqaaa bu konferua 
------~ .. _ ~0ı ,,..... ..--:ı- -~«De-..:.Ye myuı bejet-

. pyri resmi bir müeasese varclar. ler erklaıadan m&rekkep . bir 
Burada muhtelif mevzular &zerine kalaballk bumnmda l»qladı. 
ınuntazam kurlar tertip edilerek Profe.ar Grepire, latanbulun 
IDemleketin tamnmış professör• 330 senesinde tesis ve bu kon
leı-i tarafından konferans namı fer ansın kendisinin de azasmdan 
altmda verilir. Bir haftadanberi bu'unduğu • NEO GREC,. teş
bu liilltmın anusu ile tertip edil-

$elafn ,,...,.._ ••• .,,.,.,,. ~ .... 
Baria raw f hm biridir. Ra· ' .aprtlltlr, boyamp dlAl•n••, ka- CaaDilerd~ hUirhlilar da lk· 

müeasesede profesör M. H. diğini 16ylediji zaman, ba kon
Gregoire tarafından .t.tanbulun feransın TOrkiye ve T&rkler 
leaiai a. namı altında bir koofe- hakkında pyri JDiiaait aksamı 
..._ Verileceği ilin ediliyor, ve ihtiva etmesi tabii bir baJde 
mliuevver tabakaya m.ensup habrdan ıeçti ve maatteeuilf 

IDl!ıan, ked.-,eri hem ibadet, takhler perdelerde teryutlm et- mal edUmif ve dGn aktamdu 
.... etlt19Ce aJIChr• Son aeae- miye bazarJİlmr, AZ heyetleri itibaren mmlll'elercle elektrik 
lerde heOaa ej'leame ilıtipcmın ahenk içia ·toplanır, hallan ra~ !ialb.lan yalalpuya bqlanllllfbr. 
artma11 ramuaada JaP.ı an et- betini beldemiye bqlarlar. Havalar mllaait oluraa Rapıa· 
lencelerin ba.bltln artmama Ramazan eflenceJerlııin ud zaıam ~ dojnl milli 
sebep o muftur. merkezi ~bzadebqıdır. Bu sene taaarruf için .._.ihatlerden te-

Halk bllttln bir ay gece yara· de burada ramazanın mutat ıelildtl edecek olan mahyalar 
lanndan sonraya kadar cadde· etlenceleri canlanmıya batla- da kurulacaktır. 

ilk ayan kadın 
netice de bunu teyit ettı. 

M. Gregorie bir tarih alimi 
oldufu kadar atak ve tesiraü 
mağlüp ve bu itibarla mllırue-

lere d6kOIOr, tiJllemalar her u- . IDlfbr. Bdhuaa ~valann iyi Baya1.1.t camü avlU1UD<Ja .da 
maakinden ziyade- İflerr yeni t:- gitmesi Şehzad~bqmı bllab&tOn "rli mallarmdd mlr.ekkep bir 
yatrolar açdq, kahveler at fn~p ıenlendirecektir. •erıi açılmaktadır. 

95 nesiz bir adam olarak tanuİIDlf-
- ----.;_:._:_ ____ _;,.._ ___ , . . . .. 

• 
Y&fında vefat etti br. Son defa Mıaarda lnivenite 

teşkili için kırat Fuade refakat 
etmit ve billbare Yunanistanı 
da doJaptak hayli hediyelerle 

M. Setranın borcu bir 
d6nm0tt0. Btıtdn bunlann tesi
rile o malı ki konferanauuıı son· 
Jann• doğru mevzuunu kaybetti 
ve bliyllk bir ekseriyetin nefreti 
ve diğer taraftan bir Rum k&tle
DİD aJklflan arasında Tllrkiye
den bahsetmiye bafladı. 

milyon liraya yakındır 
Borçların teıbiti dün bitti, altmıı ala
caklı büroya müracaat etti. Müflisin 

· alacaiı 6,000 lirayı geçniiyor 
eeıçikanm Mwr sefiri, BrDk

seldeki Yunan sefiri ve daha 
bir çok ecnebi heyetler sırasın-

"Ydct.ız,, daki e,yaııııı .eatılmasıaa 
karar verildi 

da mevki alan ticaret mllmeui- M. Serruın borçlannı ve ala
limiz Kurdoğlu ve talebeye tab- caklanna tesbit muamelesi, clDn 
a • edilmif sırada birkaç Türk bitm ttir. 
talebe ve bir iki Türk vatan- Alacaldılar, albnlf lrifldır. 
da~ tın batk~ Türk yoktu, "Y ılclız,,. eski .,emur ve .-os-
profes&' TOrkiy.e hakkında ga- d •-.....:-. 

k t t ı tabdemleri bu ara • maqaanua yet ha are amız avır arla bat· ilte8lektedirler. 
ladığı ve ezcümle zirde cemiye- AlacakJııardaa Defterdarlık 

Mrt. ~ ltimiz tarafını )dan «enbsltit6» ye ve muhtelif verti borç ankt dolay•ile 
Bu Azım ge en ere te iğ edilmit 100 ()()()lira jateme edir. Bir 

A ~dan uzun bir mllddet eve protestodaki: •btanbul Yunanlı banİüa. 500,000, bir ticaretliane 
111

erika ayan meclisine intihap id:, Yunanlıdır v~ &mit ediyor- 167,000 ~ ~.., etmiftir. M. 
~UDaıı ilk kadm ayan azaJI ruz ki gene Yunanlı olaeaktırl • Serram bir awkab da velrllet 

ltrea Rabeka geçenlerde 95 cGmleaıni bitirıliğl anda, Yunanh Dcretl ofarak t0,000 lfrqm ~ 
Jafında oldu&.. halde vefat et· kalababğın; alk11 v~ Y&ff ._. wu • • -tt-caat et..:.N.. O. 

... "lerini bastıran bir seda ~seldi: -..,. ıçan ........ _,..... At 
18İftir. AmerilcaJılar bu ilk kadm N' · 1 · · ~ 'ha bk ~ .ıacakh Yardir. 
.,_ -T ıçın , • .., ve ~ Ana· 8 . , _.-J.._ ~-··• İM 6,000 lira..1. 

•uaına çok btlytlk bir ce- dolu.ıu unubi)'Orifinuz ılMl'Rll™ --~· r .... ----=-: 1 ~•-"--~ 

. 
SOro, .. Yıldız" daki M. serra-

ya at efyama sablmasma k•rar 
venDiftir. Bunlar, fqhabn• ilncü, 
5 incı ve 6 ıncı günl~ri "Yaldız"
da mOzayede iJe sabJ~caktn-. 
Son plerde Adliye Emanet 
daireaine getirilen qya, ceza 
davaaından dolayı müsad~re e
dilen qyadır. lfliatan dolayı 
mahcuz qya, "YıJchz,, da bulun· 
aiaktadır. 

Alacaklılardan bir banko, bO
ro aleyhine daYa açm1f,«Yıldız• 
cİaki etfanm kendisine merbun 
bulundutun-. iddia etmiftir. Ba
ro, hem b.; dava ile, hem de M. 
~ırama ..U..... f..,.ıile aetl-

Kazım Pş. Hz . 
Bugün Eellrimize teş .. 

... , ~in, bekleniyor 
Geçenlerde Avrupaya tecim 

için giden MWet MedJal Reilimiı 
Kizım · r1& lıaziıetleriain bugllD
kO treale Avrupadan tehrim _, 
'l a 'ol.ın :ıA.lKladır, 

1 dava 
-~ 

Türk .. YunBn mahkeme-
sinin dünkil faaliyeti 

Türk • "un~' mahkemesinde 
diln 11 dav'6 g5t01mllf, bir. im
mı talik ectilmıf, bi• kısmı mı 
1'4ırar41 bırakıhnttbr. 

Gandi ne diyor? 
Londra, 30 (A.A)- M. Gandl 

Defl'eltiğı bır mallalede Hindi.
tanın tam ve mu~aJak bir hDr
nyeti kelAmı v•Cl'eden her haDfi 
bir konferaasa ıitmeğe amade 
bulunduğunu beyan etmektedir. 

bceıenen Emanet aleybibdeki 
tazminat davası ile aJlkadar ol 
makta, M. 5erra bın alacağı olan 
fiOOO liranın tahsili içill de uf· 
ra11lmaktadır. ı.._~---:.::.:.=-....::=~!!Hll!lalilmlL.... _ _!__ [ Alt tarafı 4 iiDcü sajdaamdadar] pçmemeaeull"• 

~~~~~~~--~--~~________:_~~:__:___~~~~~~~~-
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ispanyada "VAKiT,, m telgraf ve telefon haberleri Ankara 

Yeni kabine nasıl B h ,., k f .. .. .. 
teşkil ediliyor? a rı on eransın uçuncu Bir çete reisi 

t..lr, !O (Valat) - Kırtehlr
de .. ıaa .. t yapmakta olan Ya
min çetesi reisi Yamin Ma1UA
da J&kalanlDlfbr. İzmire getiril
mektedir. 

Yakında ,,çılacak . 
ı;ergı 

Ankara, 30 ( A.A) -
ikblat ve taıarruf cemi 
rahndan 20 ııiaanda 
açılmaaı mukarrer olaD 

Madrit, 29 (A.A) - Gazete-
ler yazıyor: M. Primo da Rivera 
ordu ve harbiye rllesa erkinile 
iatipre etmekle hata etmit ol
duğunu kabul etmiftir. Madritte 
talebe ıiddetli ntimayifler yap
llllflardır. Hllkümet, milli mec
liain meaaiainin tatilini emret
miştir. Meclise artık &lmtış na
zarile bakılmaktadır. 

Ceneral Berenger pzetec:ile-
re yeni Da11rlarm liateaini ajle
den sonra ve yahut yanıı vere
bileceğini beyan etmiftir. Mev
suk malOmat alan m•bafil yeni 
kabinenin fU auretle teıelddll 
edecejini tahmin etmektedir. 

Bqvekil Ye harbiye nazın: 
Ceneral Berenger; Dahiliye na
mrı miralay Mano; Maarif 11&11· 

n, dik d' Albe; Adliye llUln 
M. Eatrada; Nafia nazın M. 
Gabrlel Mora; Mesai nazırı M. 
Sanro Roa Dolano; Maliye na
zın M. Kambo 

Bazı gazeteler, ceneral Beren· 
•erin kabiaenin tqkili mese
lesinde bir takım mlfkillta uğ-. 
nyacağım tahmin etmektedir. 

M. Martinez ile M. Onido 
mtlltema oldup halde eabık 
nuırlar ceneral Primo da Ri· 
Yera ile harbiye nezaretinde 
toplanarak teatü efkirda bulun
mUf(ardır. 

M. Primo de RiYeranuı Mad
rit Ye Katalonya askeri Yalile-
rile ve ıivil muhafız lataab ku
mandanı ile g&ilfmOf olduğu 
muhtemeldir • Madritte sabıta 
ku"etlerile ceneral Beren~ il•• olan numayifc:iler arulncla 
"arbedeler wku bulmat olcluja 
'bildirilmektedir. 

Madrlt, 29 ( A.A )" -1Sablk 
nazırlardan M. Leopold Matos, 
M. SaDfeZ Gerra ile . görilttflk· 
ten ıonra bir nazarlık kabul 
edeceğini jeneral Berenrere 
·Wldinniftir. 

y eDİ kabineaia daıOlflhna ta
lebeaiue iatirdat cclilaUf olan 
haklanıu iade edeceti 16yleui· 
1or. Benolon dan bildirildifne 
sr!re M. Kambo aaat 9,5 te 
Madrite m6teYecciben hareket 
etmiftlr. Payıtahta muvualat 
eder etmez ceneral Berenrer 
De J6rilfecek ve mllteakiben 
imali ziyaret edecektir. 

Madrit, 30 (A,.A)-Barceledo
dan F abra ajan1111a bildirildiğine 
sGre vaziyet yeniden sakin bir 
tekil alautbr. 

U mi içtimaı da yapıldı 
Japonyanın istedikleri 
M. Grandi italyan1n vaziyetı hakkında tekrar 

izahat verdi 
Londra, 29 (A.A.) - Neıredilen bir tebliğde M. Makdonald'm 

dün alqam aıruile M. Stimson, M. Vakatauld Te M. Grandi ile 
prilfmllt olduğu beyan edilmektedir. 

Bu mOlikatlaruı Fransız murahhaslarile lngiliz muralılıu)an 

lzmir ekmekçileri 
lzmir,~ (Valat)- Arpa, dan 

ihracatı u yapılmqbr.Elde ıtok 
Yardır. Ekmekçiler belediyeye 
mtlracaat edererk bunların sarfı 
için 8çlloc0 bir aeYi ekmek 9 .. 
kanlmasım istediler. 

arasında teslibatan tahdidine mnteallik muvakkat bir itiW ricada Ç [ fa 
getirilmui etrafında cereyan etıaiı olduğu istihbar edibnittir. Sa- eşme l lCB Cl 
lihiycttar Franaız mahafiliue naıaran, bilkuvve bir itilif huıl ol- lzmir 30, ( Vakıt) - Çaıme 
mut olduğu beyan edilmektedir. Amele fırkumm nqiri efkln ılıcalannın oa senelik mukave
olan Daily Herald gazetesi bu itilafın dretnotların ve keza 8 pus- le1i HiWiahmerce otuı •eneye 
luk toplana ayn birer amıf teşkil edeceklenDi, fakat hafif krun· iblli edilmiftir. Çeıme kaphca
zörlerle blltnn torpito muhriplerinin kendilerine tayin edilen tonaj lan ela bu m&ddetle belediyeden 
hudutlanm reçmesi kat'iyen caiz ılmıy n diğer bOylk bir 11111f Hililiahmerce mukaveleye rap
tellldd edilecetini derpİf eylemekte buluadupu, bu l1Dlf için tedilmlftir. 
her memleket tonaj1D1D yekOnuna h f kruvaz6rlere veyahut tor- Jzmir hanımları 
pito muhriplerine tahaia edilecek v ut tonaj miktanm kendi 
ihtiyacabna g6re ikisi arasuıda ta · lebilecektir. lzmir, 30 (Vakıt) - Yarın 

Maamafih, her deYJet kendi mak r 1 diğer devletlere bildi- ncaret oduında muallim Ha-
recek Ye tebeddlll vukuu11da keyfı) ti 6 a enel ihbar edecektir. nımlar, biçki yurtlan mlldllrleri 

ltalyanın her tllrlii nizaı ortadan ak ve harbin aYdetini ve baza Hanımlar toplanarak 
gayri mümklln değilse de mOşkil kı c v bütiin milletlerin OIDU&- mDb tuamd etrafında mllzake-
lanna ç6kmekte olan ağır mali yil n hfif eyliyecek olan fel'•itİ reele bulunacaklardır. 
eıde etmek için ça}ıfm•t• karar vermiş olduğu beyan ediliyor. Esrarengiz bir su.rette 

Londra, 29 (A.A) - Havu Ajansının bura muhabiri dllnkil gil- Belcn.t, 30 ( A.A ) _ Birka.-
n8n de bUSUll mllkllemelerle geçmİf olduğunu beJaD etmek- •· - 7 

tedir. gln enel bazı t6ccarl te,ebbOı· 
lngiliz Ye Japon marahhulan arasında Japonyaya ea lmnetli lerde bulunmak ve bundan IODra 

devletin malik oldutu tonaj miktanmn yüzde yetmifine mDu.Yi bir İtalyaya doğru seyahatlerine de· 
tonaja malik olmuı hakkının bahfedilmif teklinde bir mreti tu- vam etmek llzere Arnavutluğa 
Yiye derpİf edilmif olduğu. maamafih bu tonajın ajv knıYaz6rler rib:Ait olan Potroriça ticvet ve 
mufmcla yOzde albmf niabetinden fazla teni eclilmemeli hlllUIUllD AD&yi odam reİli M.Niko SitijoYiç 
tart kotalmut bulunduğu saylenmektedir. ile mezkar tehir tacirlerinden M. 

mallar ıergisı nio faal 
diba sabah c.emiyet ıner 
ilk içtimaım aktetmiştir. 
merjİJıin ihzan için uzun 
kerelerden sonra baıhc:a 
rarlan vermittir : 

Sergi TQrk sanayiiai 
temail edebilecek ıekilde 
nllmune ıergiai olacaktır. 
mune sergisinin eşyasmı c 
topbyacak ve kendi Y 
Ankaraya getirecektir.Me 
cinı tızerine tasnif oluna 

Sabt yapmak istiyetin m 
ıeler için muraflan kendil 
ait olmak llzere aynca pa 
lar tahsis olunacakbr. 
iştirak eden zevat ve qyı 
tenzilltlı tarifenin 
:ıımmında demiryollar 
nezdinde tetebbtıaatta b 
caktır. 

Sergiye iftirak için Dlbldlllll 
rin DİAmn birine Ye .. bf 
mal g&nderilip g6ndelÜ0 mifll 
jin martın on bqine kadar 
barı Te gönderilecek maJ 
nihayet mnmn oDUD& 
Ankarada balundunılmuı 
ruttur. 

Meçhul aıkerin m 
rına işeyenler 

Bruklel, 27 (A.A) - K 
binasının damından meçhul 
kerin meıan Ozeriae İfelDİI 
iki Felemenkli 6 ay bapH 
1400 er frank nakdi c 
mahk6m edilmiılerdir. 

35 saatlik uçuı M. Makdonalt ile Amerikan Ye Japon mu"-bhulan .-umda LeooYiç esrarengiz bir ~e 
dlrel•lL.e..-dMH••..,ıatıriııt mWde)it" dl1l'lalllk cAil=F m--.. ka, l . ı:-· .~ a9 14 A \. - rı 

lenni aramafa .-. M. ı ıo- ~ bemea hemen •'it muhtemeldir. Zannolunduğuna göre, müzakeratta Fransız heyeti r diyen sisler içinde 35 aa 
murabhuaıımn teklifi eaaı ittihaı edilecektir. viçin yeğeni bunlann izini Bari bir mukawemet u~.au m 

M. Tardiy&, M, Leyguu Ye Franm mGteba...,Jan dlln ljleclen ıehrin.e kadar takip edebilmit- fakiyetle icra ettikten 
sonra akşama kadar Framamn ugarl ihtiyaçlarmı teabit etmek terdir. saat 13,30 ta Darlingtona 
için g&rllfmüılerclir. Mutasavver tahdidat blltllD harp r•milerine Almanyada işsizler _o:::ıcıılm=u=tt=ur==·=========::c=ı:ıı 
f&IDll bulunmaktadır. -

Londra, 30 (A.A.) - Bahri konferllDllD llçthıcD ammat içtimaı Berlin, ( A.A ) - l,.ialeriD Son telgraf luıberle 
.. at 10 da Saint· James aaraymda açılmlfllr. M. Mac Donald, kon- miktan 2 milyon 140 bine balii aın malNıdi 4 tine.ti M 

ferana iftirak eden S devletin menfaatlan aruuada bazı lhtiW- ı-o~ım_uftm~-·-~--1111!1==-~~--=m-=ı=ztl-==a=d•ır=ı===---=--
lar balundujmac:lan koıderaman kantık bir vaziyet karfqmda gibi iki mlbim meHlenlD konferamca tetkikine imkin b 
buluudujunu, fakat ilızari mllkAlemelerden alman netlc:eleria pek iisere ltatyan murahhaı heyetinin menuu bahaettiği mael 
ziyade memnwaiyeti mucip bulunduğunu 16ylemiftir. mlakerui tehir eclilecejini bildirmittir • 

Bundan ıonra M. Garndi ıöz alarak ltalyum •Uİyeti baldcmda M. Grandi tekrar beyanatta bulunarak azami tonillto 
bua izahat vermittir. lanmn ve niıbetlerin tayini meseleleri halledilinceye kadar l 

Riyuet makamında buln.-n M. Mac Donalcl, İtalyanın ileri heyeti murabhuaaaiım tabclicli tesllbata mütealhk her Jwatl 
ıllrdtljil meselelerin usulden ziyade premipe taalluk ettiğini bunun hUIUll aıeHle veya her hangi bir usul meselesi hakkında ....... _. 
için harp gemilerinin aınıf ve mecmuu hacimleri itibarile tahdidi ıirifmeif kabul etmiyec:eiini 16ylemiftir. 

asla mevzu olaD kelimenia bl1ia 
türkçesi s6ylenmez. 

fİ taavir olunuyor. Heyhat ki Zabit Bey 
mujllk ve all&kı karum, 
döner naturayı tanımaja 
tnrln muvaffak ol~ 
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- Medeni bılanlar mllrailikle
rlni liaana da qıiaDUflar .• Meseli 
fthtiler micaz, istiare bilmezler 
... Her kelimeyi bılrild menuan
da a6ylerler. Hepimi&in baia ri· 
cudu hayat muslatu ve lmnuw
m birtbirindea pemealer. Me
denilere faik daha bayle çok 
samimi ad tJerı ftrdll'. Ameli 
hayabn ço kısımlannda vahtl 
olmak isterim. 

Bunl•r botlba fac:ialann, ko
medilerin, YocllYillerin. roman
ların .. ba11 1ela•eii olan kan, 
koca Ye amaadır. SnheyJI Ha
mm 8İDİrlidir. Yuma kocam 
gelince hublanır. Amaıwu g6-
rilace tifayap olur. Zevc Zabit 
Bey bir zam•nlar Ktlheylanı ka .. 
mandan kıskanmak denıizlijine 
kallatlDll iaecle bir tnrll bata 
çdc•miyarak iti olaruna baila
mak izbrarile hamul, deryadil 
bir koca olmuştur. Hatta o ka
dar kt Knheylan Bey bir kaç 
gtm ortadan laaybolaa Zahit 
gidip ODU aramak mecbu
riyetine dOter .. Ç:ınkn bu 

Gece sinemadayız. 
f6rllea llWllU'alar ati 
difi Ye erkek k6peiia 
ortamda soluk ıoluia 
hın ve iftihalannı aadutr 
atklrhklardır. lfıklar içlacle 
nqan i6Jgelerin tehYet 
biri bidİıi emerek, 
bayılarak, ayılarak 
zillmeleri Snheyla Hm111lll!'i4 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
- ReYlfl hale t\Uar&D aırfan 

edebi birfey olmıyacak. 
- Halkm edebıidik telkina• 

bna pre artık rezaletin bundan 
atesi can aağbğı.. 

- Sen bile atandın mı ? 
- Utanmadım: imrendim. •• 
- Nicedir ol hiklye? 
- Nice olacak aiaema loca-

ımdan bir gece Klbeylln Bey 
Stıheyll Hanıma qb. 

- Çnı hiç mllrekkep yala
madın mı be? 

- Şimdiki Frenk mllrelckep
leri yalanır mı? Ağza, banma 
hulqına insan 111aymuna d&aer. 
Hem zebirleair .•• 

- Bu tabiri bir az artmeli •• 
- Irzına ıeçti. •• 
- Bir az daha edeblendir-

..U-
- Uydmda. .. 

- Olmadı ••• 
- Becerdi. .• 
- Çok kaba dllfttl. .. 
- Aşna pişne yapb. •• 
- Bu da pek toyca mabal-

levari oldu • 
- Mnbadelei hissiyat ettiler. 
- Mllbadele kelimeıl gazete-

lerde kullanılanıla kullanıla çen
gel ..kızına d6ndn, 

- Kllheylan Beyle Sllheyla 
Hanım karanlık ılnema locum
da hiuiyab apkanelerini tatmin 
ettiler ... 

- Bayle denebilir •.• 
- Ya"11cuğum bu IAJIP dak-

ttlklerimi.ıln hepai bir muayadır. 
Hepli o demektir ••• 

- Bu tabirlerden zihne llbik 
olan fiil hep birdir. Fakat ifa· 
dede aezalıet 16ıetmeli.. K6pek 
teni, klkfJr pilliji duir • 

Meaeli ıimdi 111 konuttuğumuz 
çiftlqme meaelesİDİD rezalet der
yaamda yelken açarak lel'belqe 
pupasına gidebilmif olaaycbm.. 
Fili mekruhu göz 6nlhıde teca
ıllm ettirtecek yağlı, ballı, sa
cırtı1ı, ıakızlı bir mlnkkebe 
kalem banarak yazardım. 

Bu mOpvereden sonra hemen 
hemen dllf Wıdilkleri ıibi yaz
dılar: 

Vak'a ( Şenlik) ainemumda 
cereyan ediyor. Çtınka oramo 
locaları biri birindea yGbek 
balmelerle aynlmlfbr • Arka 
tarafa çekilince adeta buut 
kabineye benzer. Locada iç ki-

iftbıak e1Dumda Hanımın miza
cına tahammlllfena bir tagay· 
yDr anz olur. Zavallı koca zev
celİDİD aibhat tıbaımı Knheylan 
da oldutunu bilir. Hatta bu 
tedavi uaullbatl atrenmeaini ra
ldbiDden bir kaç defa rica et· 
mit iaede ondu yalmz 111 ceva• 
,,. abmftır: 

- Bir tabibin ea bOyOk ha: 
zakab haataıwı naturuım tam
.... c1acbr .. 

rikkatten f6zlerini 
nr. Knheylan Be,U. 
jmı ' fİrİJ' •• Onlar • 
riyattan ameliyata 
arzuaile için için 
amma loca da bq b~ 
var.. Aık oyunwıuo 
kanlan, gözleri d6aenl~ 
larile beraber cilretlerl 
O ande her mllfldtlOD 
bulurlar .• Süheyl& H..,... 
lıutalanır ... Onun il&CI 
matya da bir •cuh
dır. Baıka yer«M b 
ca ıevceliDe derma».a 



Dörtyol portakaIIarıı buraya Surıiyeden ~eiıi,ro ~1 
Hangi yol· daha kısa? 

Dörtyol - lstanbul mu, Dörtyol - ls
kenderon - İstanbul mu ? 

Mir ne diyor 
Bir Bulgar gazetesinin 
müsademe hakkında 

5eyrisef ain idaresinde 
garip bir hadise 

Blı.lm de vapurlarımız. blUnı de ılrenlerlmlz. varı fakat 
.06ctyol portaluJJIJınn• Işlanbula getirmek için Fraruız. 
tapraldarııuM para d6/dlyor~ ecnebi ellere muhtaç 

olayorm. Bu 1u11ıl il 1 

neşriyatı 
Bir kaç güne kadar İstanbul 

ağır ceza mahkemesinde rüye
tine başlanılacak olan Hirisi
Vama milsadesi davası hakkm
Sofyada çıkan Mir gazetesi 
1.tanbul muhabirinden aldığı fU 
mektubu neşretınektedir. 

"Hrisi vapuru Vama vapurunun 
yolunu kesmek suretile TIIrmuı 
Ye dört metroluk bir rahne aça
rak Vama vapurunu batırmıştır. 
Vama vapurunun taifesinden 
kurtulmuş olan beş kişi Hriıi 
vapuruna atlayarak kurtulmuılar
dır. 

Beynelmilel kanunlara tev
fiken ve insaniyet 0 arnana mağ
nık bir scfinenin taifesine yapıl
ması icap eden muavenet, Hrisi 
vapuru kumandanı ve ınUrettebatı 
tarafından yapılmanıııtır · 

Hriıi vapuru 26 kanunevvel 
1929 tarihinde lstanbula mUva
aalat eder etmez lstanbul müd-

Dfln, her ıeae ytlı hinlerce liramızın harice gitmesine ıebe- dei umumiliği :n rnütemeddin 
biyet veren garip ve pyanı dikkat bir nakliye ifinden kanun müdafilerine ıerefbahş 
haberaar olduk. edecek surette serian ve gayet 

Tnrk Ak deniıiııln m6ntehumda denizden 2,S saat uuklıkta por-
b (D 1) k b mahirane ltizıuı gelen tedabiri 

takal ve mandalinuı ile met ur 6rtyo asa uı vardır. Her alarak isticvabı icra eylemiştir. 

Sqp'f~rztrı ı~ktme mdJora Burlwırtdnn B. 
Seyrisefaio idareıi iıletme mn

dilrli Burhanettin B. aleyhine 
idarenin memurlarından Fahri 
ve Nihat Beyler tarafından bir 
dava açılmııtır. 

Burhanettin B. bir muharriri
mize don bu huıuıta ıu malG· 
matı vermiştir: 

- Don celp kAğıduıı bana 
getirdiler, hayret ettim. Çünkii 
beni mahkemeye veren Fahri B. 
halen idaremizde mUstahdemdir. 

Eıklden bu zat Ereğli Yapu-ıene yilzbinlerce liralık ilıracat yapan bu kuabamızdan ıebrimize bu lsticvabın neticesinde Hrisi va-
1e11e 275000 paketen fasla portakal gelmit ve Ahlmıtbr. Fakat punınun suvari ve taifesi ninmüt· 

T k kuab d k Türk d ·zı · d muş olmakla mamunların taki· 
ne yazık ki llr asın an çı an, l enı enn en geç~ ve tebim olduğu anlaşılmıştır. bı·ne İstanbul mahakimi salibi-

• yine Terk ıehıine gelen bu mahaul ıtanbula kadar Yarabılmek Bu feci h d' T"rkiyc Cilm-
eh d tn 'l b" '"" "ttn d . • a ıse u d 

• 
iki kaptan 

İşletme müdürü aley
hlne dava açhlar 

Burhanettin B. hayret· 
ler içinde kaldığıni 

söylüyor 

r:unda ıuvari idi. Aleyfıfode şi
klyetler olduğundan idare em
rine aldık. Şimdi bu tenzil key
fiyetine ben sebep olmuşum gi
bi aleyhimde dava açmış. 

Diğer zat Nihat B. isminde 
bir nçtıncn kaptandır. Bunun da 
it• yaramadığını söyl ik. 

Her halde o da buna kızmış 
olta ııerektir. 

Bu davalar ıubabn 13 OncU 
gllnll Beyoğlu Sulh ceza mabke 
meslnde görillecektir. 

Bulgar efkAn umumiyesi bu 

bapta Türk mahakimınin dit 
karannı emniyetle bekliyebilir. ,, için Tllrk meııte ı a e amesı e ecne ı 15 .. mru5 .. n en geçmlf,. huriyetinin sularında vuku bul- yettar ır. 

lakenderona fitmlı oradan ecnebi Yapurlanna yUldenerek ecncbl ~\ =~~~~~:;os=;;~=~=~~===~~., ===z=ıı:=-=_:~:ı:ıı:ı:ıııı::ıcaıı:caı:~k:==-:ıı:ıı:::==::ıı:===ıız:aıııı::c:" 

•asıtaları ile Istanbul limanma ı!rmiıtir. ''fi 5 zuk 1 o r u Y alniZ tiu sene Dörtyoldan 550000 san 11' portakal ihraç 
olunmQfhır. Ecnebi vapur kumpanyaları bir paket bquıa navlun I 
olarak 16 kurut almaktadırlar. Bu paketlerin yarısının bu Yapur- IYüksek kaldınm• 
!arla ihraç olundujıınu tasanur edenek bir aenede yalnız bu 'da açılan hahaa-
yOzden ecnebileria kazaııchğı para 44,000,000 ku1'11f gibi bDytık 1 h • ah 
bir yekQn tutmaktadır. Bunun haricinde nakliye için kullanılan ~natı va şıye -
-.ıebi ameleainin aJdıjı para da yine bOyilk bir rakamdır. çesinde neler Var? 

Bu bUSUlta tetkikat yapan bir muharririmizin dlbı mllracaat 
ettlii muhtelif portakal tacirleri bu acı hakikati teyit etmifler ve 
lle\>ebi -kkında fU izabab •ermitlerdir: 

•• - Dörtyola en yakın iatuyoa Meraindir. Seyriaefaln buraya 
laafted. bir yapar lfletir Te poıtakaHanam geminin ambarlannda 
b~kallll&z, dibe atılır, ezilir. Bu yhden malının çabuk latanbula 
lllnıeainl istiyenler trenle aevkederler. Demiryollan idaresi hır 
P•tet Portakaldan 70 kunıf aldıjında ba para bir kıaam tüccara r •iır &eliyor ve malını dojTUdaa doğraya lakenderona gön 
er;reıc beheri 16 kruta tebrimize rettriyorlar • 

&raaaazıa barice gitmesini bi& de um etmeyb, bunun r .e~ 1111lhtm ve acil çare Seyriaefain ldareainin Dartyola 
tak~ın en daha 7alan olan ( Payu) kuabuma biç olmazsa por-

d
a mttainaıade ilk aık vapur lfletmeaidir. Bunu biz rica ettik

ıe e orada leaiaat ve itıkele lbım diye reddettiler. ,. 

• • • 
Otomobillerde sürat 

Emanet niz:amnameyi fiddetle 
tatbik edecek 

Dahiliye Yeklletl Emanete · 
bir tamim gandervek ka-

zalara mani olunmak için oto

nıobillerin .ıOratiDİD ualtunu1 

hildirilmiftl. Emanet me•cut: ta
lilllatnameye g5re, ıehir dahi
linde •lirati uatte 10, hariçte 

•• •llaait olan yerlerde 36 kilo 

metro olarak kabul etmif bu
laJUDaktadır. 

Dahiliye ftklJetiain bu tami
mi Ozerine: Emanet talimatna
menia bu maddeaini dikkat ve 
ttina ile tatbıka karar vermiştir. 

Bu takdirde karalann azala
caiı kunetle tahmin ediJmek
teclir. 

Ne zaman açılıyor? j Dzşarzda da içemiye-
Nev-Vork, 30 (A.A) - Nev- cekl I 

~ ork Herald gazetesinin ver~iği I er . 
bır habere göre beynelmılel Londra, 30 ( A.A ) - Daily 
~aııka bir Nisanda açılacakbr. Telaraf gazetesinin Yachington 

1 ~~b Mayıata 300 milyon do- muhabirine nazaran ecnebi mem· 
•rlU( eynehnllel bir istikraz ak· 1 k ti d . 

tedecektir Bu 'k.a.Jkr ü t b' · • e e er e bulunan Amerikan 
A 

. · ıu aıın çe ınn 

nıenkada mOıteri yuılacaiı m•murlar da içki memauiyetine 

Y
llkıek kaldınmdan inip f gibi. Fakat kulaktan dikkatle 
çıkanlar, sıra dükkanlar- dikilmif, sanki çalınan mızıkanın 
dan birinin önOnde hal· bestesini tayine çalışıyor. Dnk-

lan toplanarak bir şeyler aey- kinın sahihi temin ediyor ki bu 
rettiğini elbette görmüşlerdir.Bura· papağan 101 yaıındadır. 
da bir hayva11ab vahşiye sergi- İhtiyar papağanın yanında, bir 
ai açılmıştır. DUkkinın önllnde papağan delikanlıaı, henllz pek 
bir adam ynksek sesle bağın- genç, 16 yqında, Ye bi.r aerçe 
yor: kadar kllçOk.. Ötede bir kirpi 

- Haydi, "Vahşi hayvanlar, beyaz dikenlerini dikmiı, etrafı
yırtıcı kuşlar, müthiş ayılar, na keskin gö:derle bakıyor. 
tilkiler, kurtlar, 101 yaşında Bir ınaymun, hem de yavru

papağanlar... Ba ıbozuk 10 ku- ıu ile beraber .. ikide bir çocu
nıı, asker 5 kuruş, talebe 100 ğunu ınubabbetle baifına ba-

para.. Haydi, ~i~elim Ef~n.dile.rf: aıyor. 
Bir vitrin ıçmde mını 01mı Başka bir kafeste, kahve 

bir mayınun, hayret dolu göz· renk i bir yabani Amerikan fa
lerle halkı seyrediyor. içeride resi . Kuyruğu kedi kuynıju 

S 
ra kafesler.. işte bir tilki, kadar kaim uzun ve tuylO. 

sıra ı d "·kı h"b. 
bir Aıya tilkisi, u 'an 58 1 1 iki haşin göz, insanın gözle-
iz.ahat veriyor : rine dikiliyor , bu gözler bir 

18 aylık bir tilki bu . Asya Avrupa kartalınındır. 
kuğu kuşu, 15 aylık , Asya kur- Kartalın 5 yaıında olduğu 
tu, 2 yatında.. Sonra, ihtiyar, söyleniyor. 

uırdidc bir papağan. Snç.ı başı Seyirciler kafeslerin anonde 
a .. armış, gözlerinin feri sönmüı birer birer geçerlerken may-

lnUna yem(f Yeriyorlar, ayı may .. 

munu kıskanıyor, kızıyor, homur
danıyor. Halbuki öbür tarafta 

maymun memnun, mahzuı:, ken
disine yemiı verenlere, teşekkür 
etmek için elini uzatıyor, seyir
cilerin ellerini bir dost gibi 
saloyor. 

itte mOthit vahşi hayvanlar 
bunlar. Sergi dolup başalıyo, 
mızıka basit bir parça çalarken 
•erginin sahibi mütemadiyen 
haykırıyor: 

- Haydi efendim, haydi di
yor, ba ıbozuk 10, asker 5 ku
ruşa, talebe 100 paradır. 

Emanette: 

Emanet bütçesi 
Belediye daireleri varidat ve 

masraflarım tesbit ederek Ema
nete bildirmiştir. 

Emanet tamirat için 750 bin 
lira koymuştur. Bu sene alnız 

tamiratla iktifa edil ek yenidtn 
İD§aat yapılmıyacakbr. 



Küstah bir profesör ! GELiSi " . ı · 

. ·.·_G~OZ~EL.··_ .~. 
UPt ıaralı bırincı eayılamrıdadır ı 

Birdenbire patlıyan bu ses 
Rumları ve onlara iltihak eden 
müteassıp bir ek~criyeti çıldırt
mıştı. ' r.vo, sesleri yağmıya 

baş adı, . at bunun müstehzi 
bir Türk sesi oldu anlamak 
ıçın " :'lk vakit geçruedi, çünkü 
ayı S .!S: 

B\. s ile ömrünüz olduk
ça ve nesııniz sür<ı ükçe daha 
mükerr 1 b ir rüy aya dalmış 
f)Jurd- , umlderini ilave edi-
verdi. Pro esör (!) ben söyledi
ğimde israr ederim, münakaşa 

etmek ist yorsanız , işte kürsü 
buraya geliniz, diye haykırıyordu. 
Yu Jı !>J'Jn gürültüsüne payan 
yoktu, bu profesöre cevap mu
ka• · ınde söylenen şu cümle 'er 

Türl ' kor diplomatike mensup 
bir ç t ve .kuvvetli bfr ekse-
riyet taratındnn' şKldetle alkış
landı . Bu ·· ıel cevap şöyle 
idi: 

- Memnuniyetle, fakat daha 
evt ize iki tavsiyem var : 

1 - Size hır liste vereceğim, 
uzak değil, «Bibliotheque Ro
yale» e gidıp bunları okuyunuz, 
hl' , retle mevzu hakkında biç 
olma_.,a bir az olsun malumatı
nız ol rl 

2 - İkincisi, münevver ve 
beynelmilel bir heyet huzurunda 
öz söy)emek ve mevzudan çık-

mamak, bitaraf olmak, bil-
hassa işgal ettiğiniz kür-
süye hürmet ederek, ilim 
mevzuunda kalmak ve bu tarzda 
bavamca poletika yapmamak 
terbiyesini öire•iniz. 
~u ağw münakaşa hayli sürdü 

v~ nihayet, mütebaki söyliye
ceği hezeyanlar profesöt ün kar
nmda kal r k celsenin tatiline 
müntehi oldu. Bu zatın tarzı 
hareketi Darülfiinun ve münev
ver ta baka muhitinde nefretle 
karşılanmış, ve bü zat bundan 
evvel, Amerikalılara karşı da 
ayni tarzda bir harekette bulun
duğu için, ayni zamanda Üni
versite de prof sör bulunması 
dola) ısi 'e keyfiyetin Üniversite 
meclisine konacağı temin edil
miştir. T rk talebe cemiyeti 
hadiseyi şiddet e protesto et· 
miştir, birçok gazeteciler profe
sörü tenkit ve mukabil neşriyata 
amade olduklarını bildirmiş ol
duklarından alakadar mü~ers
lerimizin cevaben yazacakları 

makaleleri, Be çika matbuatında 
neşredilnıek ve suretleri gönde
rilmek üzere talebe cemiyetine 
bildirmeleri fayanı temennidir. 

Türk talebe cemiyetinin pro
testosu sureti şudu t: 

Belçikada mevcut Türk tale
be cemiyet i, 23 ikincikanun1930 
perştmbe ~ünü saat! 7,30 da İns
titut de autes Etudes de Bel-

' ·ım a ır evvelki . 

~KIT 
J / Kdrıu u ani 1880 

··································· ç,.. zretlerının ka-
nunu c .si tauıtda.rı ol
dulc ları bır ma.h 1Jhdem 
reJmi bir tarzda il.An olun
muş iken ~imdi mü~arün
ıl< ht.:z.r. tlerınin luınu-

n u <"Sil$İ v4z 'ına muha. -
tte bulundukla.ı ı ze

m .lcc · de ıelgrafıar gel
me m ucibi t~a.cc.libd 

teessfıf biı. 

gique,, de verdigi umuma mah
sus konferansta, dost bir Cüm
huriyet Reisine karşı kullandığı 
lisan ve berveçhi ati cümle erle 
bütün bir milleti rencide eden 
beyanatından dolayı profesör 
M. H.Gregoireı şiddetle protesto 
ve nefretlerini izhar eder bu 
bu hezeyan cümleleri şudur. 

<<Mustafa Kemal, yok.. . hayır 
Fehametlu Mustafa Kemal, Rum
ca olan " Costantinople ,, u , 
~aha ziyade Rumca olan 
lstanbula tahvil ede .. ek An 
kara gölielerine iltica etmekle 
bu şehre hıç bir şey kaybettir-
memiştir. Bu şehir Yunanlı idi, 
Yunanlıdır, zan ve temenni edi-
yoruz ki gene Yunan' ı olacaktır.,, 

Sız, müverrih ismini ta~ımıya 
1ayık bir adamın mutlak bir bi
tarafi ve sağlam bir muhakeme
ye de malik olması JazımgeJece
ği kanaatindeyız. Konferansın 
mevzuu 330 senesinde yani bun
dan 16 asır evvel geçmiŞ 
vekayi idi. Ve yapı:mış neşr ya
tın verdiği cazibe ile siyasi he-
yetlere mensup birçok zevat da 
iştirak etmıt ve içtima beynel
milel bir sima almıştı. Bu prö-
fesörün en basit terbiye kaba
bndan mahrum tarzı hareketi 
bihakkın bizi müteessir ve mü
teheyyiç etti. Haysiyeti ilmiye 
sahibi bir müverrihin vazifesi, 
vekayii tahrif etmemek. ve btl
hassa güzide bir heyet nuzurun
da bulunduğu bir sırada bütün 
bir dost mıHeti rencide etmek 
için girizgah butmıya tenezzül 
etmemektir.,, 

Çok temenni ediyoruz ki, 
Brüksel NEO GREC kulübüne 
satılmış , olan bu bay!lğı alime, 
Töıılıi,yey~ baa~ak' bakliı v •ril-
mesin ve matbuatımız ve pröte-
sörlerimiz ilmi sahada da ken· 
disine lazımgeJen cevabı hazır
lasınlar. 

Güzellik kıraliçesi 
- Bir güzel .seçmek ne 
zama.ndan beri adJettır.,,, 
. a· üzellik kıraliçesi Mübecc~l 

H . mm, evvelki gün P.arı-
sc hareket etti. Allah selamet 
versin ve kendisisi buradakilere 
olduğu gibi, Fransad~ki , hakem 
heyetine de şirin göstersin! 

Bir zamandan beri yapıla gel
ınekte olan bu güzellik müsaba
sının ilk vatanı bir dostumun 
anlatmasına nazaran Fransadır. 

Dostum diyordu:«Vakti!e Sen 
nehri . kıyılarında , bekar çamaşı

rı yıkıyan kadınlar varmiş.Bun

lar arasında, müştı ri paylaşmak 
yüzünden sık sık kavgalar, gü
rültüler olurmuş. Nihayet bu 
işin yolunda gitmediğini görerek 
içlerinden birisini araJarmda reis 

intihap edip ihtilafları ona hava
le etmeğe başlamışlar. Önce en 

cerbezeli,en akıllı çamaşırcı reis 
olurken, sonradan bu işe en 
güzel kadın seçilmeğe baılan

mıf. 

Daha sonralan bu güzellik 
intihabı başka zümreler arasın-

da da moda olmuş., bütün d~-
yayı ve evvelki gün Sirkeci garını 

du duran yüzlerce halle ı ali kadar 
eden bir mesele haline gelmiş
tir. 
· İki ayın birleşen son çarşam
basında Avrupaya hareket eden 
kıraliçeye muvaffakıyet temenni 
ederim. 

T'oplu Ii!ne 

Asuı1..bey. -=--' ~. 
İspirtolu içkiler inhisarı umum 

müdürü Asım Bey bugünkü 
Gülcemal vapuru ile İzmir ve 
bavalisini teftişe gidecektir. 

Gem 1 ek et. ha berlerJ 1 l'--___ v_u_K __ u ___ A~·~~--' 
Adanada Otomobilde 

Yağmura ihtiyaç var doğum! 
Beşiktaşta Sabri isminde biri Adananın muhte if köylerinde 

Makbule H. ı bir arsaya götütüreyen tara fare .erine karşı 
mücade e baş amıştır. Diğer rerek 7 aylık ceninini düşürmek 
taraftan yağmura da ihtiyaç iıterken bekçi Yusuf ağa yetiş
görü mektedir. miş, Sabri bekçinin kafasını 

taşla yaralamıştır. 

Giresunda 
Ticaret odasında kuyut 
yazma bilmiyenler var! 

Yeşil Giresun refikimizde 
okuduğumuza göre Giresun ti
caret ve sanayi odası içtimaında 
ikinci reis Hafız Ömer efendinin 
bir takriri hay i hararetli müna
kaşa' arı mucip olmuştur. 

Hafız Ömer efendi bu takri
rinde ezcümle " yeni yazı ile 
okuması yazması oJmıyanlar han
larda odabaşılık bile yapamı
yacaklardır. Bizim gibi yeni ya
zıdan skuyup yazması olmıyan-

lar hakkında nasıl bır muamele 
yaptlması ıktıza cttıği mıntıka 

müdürıyetinden b:r kerre sorul
sun. ,, dıyordu . 

Keyfiyet oda tarafından mm
taka mtidürlüğüne sorulmuftur. 

Refikimiz bu takriri takdire 
,ayan görmekte ve her ne su
retle o urta olsun henüz yeni 
harfleri öğrenmemiş olanlarm 
vazifelerinden çekilmeleri icap 
ettiğini işaret ederek " Ömet' 
efendinin teklifı pek yerindedir. 
Bulunduğu mevkiin kıym~tini 
bilen bir zatın böyle 'apnı:> sı 
takdirle karşdanır" demektedir. 

Bu esnade Makbule de mey
dana çıkmış ve sancıdan kıv

randığı ' görülmüştür. Makbule 

otomobi le Hasekinisa hastane
sine · nakledilirken Karaköyde 
o ·:omobilin içinde doğurmuştur. 

90 yaşında bir kadının 
ayağı kırıldı 

F esçiyan apartımanında oturan 
Lfıtfi Beyin valdesi 90 yaşında 
Fatma H. tramvaya bineyim, 
derken düşmüş, sağ ayağı k.ı!ıl
mıştır. 

Kaçan adam kimmiş! 
Yüksek kaldırımda metresi 

Nuriye H. ım evine giden Nuri, 
kapıdan meçhul bir adamın çı
karak kaçtığını görmüş, arka
sından silah atmış, kaçan ada
mın kasap F abri olduğu anlaşıl
dığından ikisi de yakalanmış
lardır. 

Yağ fabrikasında 

yanğın 
C!balide nebati yağ fabrika· 

•ında yangın çıkmış, bina sigor· 
talı ol~uğu için tahkikata baı
laomıştır. 

4. - VAKiT 

(VAKIT)IN leJgr af HABERLE 

Devlet rnemurları hakkınd 
Vekiller heyetinin kararı 

ls başı saat 9,30 da, iş bitimi saat 17 dedir 
O(Jleyin birbllçuk saat yemek paydosu 

Ankara, 30 ı Vaklt) - Vekıı- İşlerin günü gününe in~ 
ler heyetinin di.!.ıkü içtimaında boş oturulmaması, misafir ka 
devlet memurlarının devam ve ediJmemesi mukarrerat meyatfll 
mesaileri hakkında bazı mukar- dadır. 
rerat ittihaz edilmiştir. Karar- Saat 17 de her daire mubİ 
nameye göre memurlar bili is- k k · ı · · b't• · b ıuna~ a ış erını ı ırmış u • 
tisna her gün saat 9 buçuktct t t.1. . kt H"r 1' 

. d bul k ve a ı mı yapaca ır. ı.,. 
vazifelerı başın a unaca lar A • h. b. f , 

"k"d b. b y k d .. y amır ıç ır memuru saa ı on ı ı en ır uçuga a ar og· ~ 

le tatilini yapacaklar ve akşam ai haricinde çalıştırmıya~ 
on yedide vazıfelerinden ayrıla- kararname yakında her 
caklardır. tamim olunacaktır. 

Adlıye V. 
Hahmut EJat B Demolt rıui 

hakkında bir kon/eran:ı 
verdi 

Ankara, 30 (V akıt) - Adliye 
vekili Mahmut Esat B. hukuk 

mektebinde muassır demokrasınin 
ıstıraplrrı unvanlı mühim bir 
konferans vermiştir. 

Vekil B. konfransında demok
rayisiyi tahlil ittikten sonra asıl 
mevzua şu çümle ite girmiştir. 

- « Fikrimce lktısadi ve iç
timai hayatı kuvvetli olmıyan 

fertlerin hürriyeti de cılız olur. 

zarureti olan bir kütleye herşeye 
hakimsin demek bir az da istihza 
otur. 

cg ..... J"'nıvh:nutbıhr .. J "'"''" ı-

yasi bir esası olsay ı mu\.Talcıyet 

idarelerinden pek farkı olmazdı. ,, 
- Badehu Vekil Bey konferansına 
devamla demiştir ki : 

- Yalnız si:·asi sabaya has
redilmiş bir demokrasi ortaya 
yeni bir · hükumet s stemi koya
bilir ; Fakat yeni ve canlı bir 

cemiyet yaratmak kudreti asla ... 
İngiıiz · ve Fransız mkil apları 
bunu bize vazıhan göstermek· 
tedir. Demokraside cemiyetin 
ve bütün bir insanlığın gerile
meğe değil yalnız ilerilemeğe 

hakkı vardır. Demokrasi cami

acı olduğu kadar fertçidir. De
mokrasıyi sosyalizm ve kommo-

nizmden ayıran nokta burasıdır. 
Vekil Bey bundan sonra de· 

mokrasi hakkında Gazi hazret
' terinin Başvekihmizin ve Ame-

rika reisicümhuru M. Hoverin 
şu vecize.erini zikretti: 

- Bu memleketin efendisi, 

Türk köylüs'idür ve o olacaktır. 
- Türk köylüsünü zeog n et-

mek ve onu arazi sahibi yap
mak hükfımetimizm prensibinin 
esas hatlarındandır, 

· - Amerikada evinde üşüyen 
bir vatandaş görmiyeceğım. 

Mahmut Esat B. nutkunu şu 
sözlerle bitirdi: 

- Bence demokrasilerin ıstı
rapl::rını, henüz temamile husul 
bu mı yan ihtıyaçların noksanlığın
da bulmalıdır. 

Mahmut Esat B. in nutku sü
re~ li alkışlar. a karşılanmıştır. ---

Sarıkışla hattt 
Ankara, 30 (Vakıt) - Sıvas 

ve Kayseri meb 'uslan bu ak
şam hususi bir trenle hattın 

küşadını yapmak üzere Srrıkıt· 
laya hareket etmişlerdir. 

Milli lasarrufa dod~ 
Ankara, 30 ( A.A ) - Y 

malı yapan ve satan tücc~ 
milli iktısat ve tasarı uf cemi)"~ 
idare heyeti tarafından dio'ell1 
miştir. Cemiyet tüccarlan...;. 
adreslerini toplayıp neşretdl~ 
karar vermiştir. ~ 

Aileler arasında yapılması d 
şünülen propaganda için haJIJlll" 
Janmız yarınki içtimadan ıoot' 
faaliyete geçecek l~rdir. 

Vilayette: 

Vilayet meclis • 

Yarın toplanıyoı 

lntihabat yapılacak 
Umumi vilayet meclisi ,yıırıt~ 

..... ~ 1 t J,_ &.ut'l ... uo"'calt..ul. +-' 
İçtimaı vali vekilı Muhit 

Beye vekillet eden muavin fa 
Bey açacak ve bir nutuk söyl~ 
dıkten sonra senelik faali 
raporunu okutacaktır. 

Rapor okunduktan so~ 
riyaset divanı ve encümen İll~ 
hapları yapılacaktır. ldarr 
hususiye bütcesinin müzakeretiai' 
yarın başlanamıyacaktır. 

eeı 

Bernardşo ve teslih81 
konferansi· 

Londrada bahri tes ihat kO 
gresi devam ediyor. Bu ko~ 
rans hakkında bütün dünya 1 
zeteleri, muharrirleri birçok ~ 
kaleler yazdılar. Bu meyaO~ 
meşhur İrlanda edibi Bern ~ 
Şo ya da fikri sorulmuş ve ı 
adam şu cevabı vermıştir : ...:L 

- Bu, teslihatı tahdit del; 
teslihat konferansıdır. DiplalllJ 
la, milletlerin biri birıni b•,111 
çapta toplarla öldürmek d~ 
muvafık olacağını konuşuyo 

Cuma 

IJJD 
Kanunsani 

1930 

itiar . 17,22 

Namaz 

Sabab O fla hctodı 
5.48 ı2.28 15.06 

Ha"' 
lod0ttur 
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Sp o r Ticaret odası kongresi' 

Dün toplanmış ve encümenlere aza 
Bugu .. nku·· futbol intihap olunmuştur 

Ticaret ve sanayi odası dün Bundan sonra geçen seneden 
oda merkezinde 1930 senesi muallak kalan ihracat e.ntiası· 
kongresini aktetmiştir. nın is~andardizasyon ile. teşvi~i Vefa, f stanb ul Spor la 

dördüncülük için 
karşıtaş1yor 

KadıköJ•ünde de Fenerle 
Beşiktaş opnıyacak 

Geçen cuma yapılan lik maç
larile birinci kümenin şampiyonu 
ve ikincisile üçüncüsü tayin 
edilmiş, Beykoz da kazandığı 
beş puvanla sonuncu olmuştur. 
Bu maçlarla lik maçlarının bi
rinci devresi en mühim netice· 
lerini vermiş, fakat dördüncülük 
meselesi bugün yapılacak İstan
bul spor- Vefa maçının halline 
ka'mıştı. 

Bugün bu iki genç ve güzide 
takım karşılaşarak dördüncülüğü 

aralarında paylaşacaklardır. Ma
çm çok canlı ve güzel olacağını 

kuvvetle tahmin ediyoruz. Çün
kü gerek Vefa ve gerekse Is-

tan bul Spor, lik maçlarına iştirak 
eden takımlar karşısmda çok 
gecnti üzeleler temin etmişler-
dir. Vefa, geçen seneler çok 
kuvvetli bir ekip halinde iken 
bazı arkadaşlarının aralarından 
ayrılmalarile bu şeklini kay
betmiş, fakat son zamanlarda 
takıma iltihak eden ateşli ve 

genç oyuncularla yine mühim 

bir mevcudiyet haline gelmiştir. 
Muhteşem, Sami, Gazi gibi kıy
metli oyuncuları ihtiva eden 
Vefanın dördüncülük için tehli-
keli bir rakip olduğu aşikardır. 
Buna mukabil İs. Spor da gittik-

çe güzelleşen teknik tarzı, oyu
nun sonuna kadar hiç değişmi
yen nefes kabiliyeti ile çok 
mübinı bir kıymet kesbetmişti. 

. Birinci kümede ilk oyunlarını 
n.ühim mağlubiyet farklarile bi-
l ıen Is. Sporluların son maçla-
ında birinci devre şampiyonu 

Fenerbabçe ile Beykoza karşı 
ııldıkl~rı neticeler çok güzel ve 
,ayanı dıkkat birer muvaffaki-

yettir. Bu neticelerle kuvvei ma· 
neY'iyesi çok yükselen bu genç 
Lakım V cfa karşısında her hal
de iyi bir netice almıya çalışa
caktır. Bu itibarla maçın çok 
zevkli olacağını ve do""rd·· ··ı·· uncu u-
ğü elde etmek için her iki ta
kımın da canla başla çalışaca
ğını tahmin etmek güç olmaz. 
Her halde bugün, çok güzel ve 
~anlı bir oyun seyredeceğiz. 

Çemberlitaş ~asalı 
Çemberlitaş temellerınde vak

tile bazı kimseler tarafından 
gizlice haferiyat yapılarak bulu
nan bazı şeylerin aşırıJdığına 
dair birkaç ay evvel bir rivayet 
kaydedilmişti. Bu bahis, tekrar 
taıelenrniştir. 

Fak at, salahiyettar makam
lar, bunu ciddi bir mahiyette 
görmemektedirler. Esasen orta
da böyle bir iş yapıldığına dair 
delil yoktur. 

Yeni haritalar 
Yeni harflerle basılan adli 

taksimata ait haritalar müddei 
umumiliğe gönderilmi;, alaka· 
darlarla tevzi edilmiştir~ 

Şehrimizin bir çok maruf tüc- sanayı, muamele vergisin~ ~e!kık 
car ve borsalar, müessesat mü- ve kongreye neticeyi bıldırmek 
dürlerinin iştırak ettiği bu kon- için atideki zevattan mütc
gre geç vakte kadar devam et- şekki! bir encümenler t cşkil olu
m iş ve ikinci içtima bu haftaya narak bu ictiınıa nihayet veril-
bırakılmıştır. Celseyi evvela reis miştir. · 
Necıp B. açmış ve odanın geçen Teşviki sanayi ve muamele 
senelik faaliyetınin bir tarihçe· vergisi encümenine: Mehmet Ali, 
sini yaptıktan sonra içtima riya· Tevfik Nizamettin Şinasi, Kazım 

Ayni zade Hasan Tahsin, Kazım, 
setine Şerıf zade Süreyya B. beyler. 
getirilmiştir. Süreyya bey reise !standardizasyon meselesini 
ve oda heyetine umum namına tetkik encümenine: F ortun zade 
teşekkür etmiş ve azaean köp- Murat, Zühtü, Şinasi Habil za-
rüler düşmanı Gam B. tarafın- de Ziya beyler ' 
dan müzakerata başlamadan Ticareti bahriye encümenine 
evvel kongre hissiyat ve tazim· vali zade M. Faik Sadık zade 
ferinin Reisicümhur Hz. ile Baş- Şevket, Ticareti b~briye müdürü 
vekalet, B. M. M. riyasetine, İk- Zeki, Yelkenci zade Latif, Sey
tısat vekaletine telgrafla arzını risefrin işletme müderü Burha
ihtiva eden takrir alkışlarla ka- nettin Beyler intihap edilmişler· 
bul edilm ştir. dir. 

Seyrisefain havuzlclrında 
dün yapılan merasim 

Seyrisefain idaresinin Kasımpaşadaki h~vıızları asri veaaitle 
teçhiz edilmekte ve mükemmel bir hale ifrağ olunmaktadır. Dün de 
2 n~maral~ havuzun ka~ağı yerine konmuştur. Bu münasebetle 
tertip edılen kapak vaz ı merasiminde idarenin umum müdürü 
S~dullah B. İdare m~~li.~i azaları, fabrika ve antrepolar ~üdürü diğer 
bır çok zevat ve mudurler hazır bulunınuşlardır. Resmımiz havuzu 
merasim esnasında götermektedir. 

Adliyede 

Arnavut Üzeyir mahkiım 
Alacak kavgası neticesinde işlenen 
cinayet, onbeş sene ağır hapis ceza· 

sile neticelendi 
Bebek civarında Nisbetiye te

pesinde Arnavut Recebi bir 
alacak meselesinden kızarak 
öldürmekle maznun Arnavut 
Uzeyin muhaken;ıesi dün bit .. 
miştir. 

Ağır ceza mahkemesi, kendi
sinin cinayeti tehevvUren işledi
ğini sabit görmüş, on beş sene
ağır hapse mahkfımiyetini karar-. 
laşbrmışbr. Mahkum maktulün 
varislerine 2000 lira tazminat 
verecektir. 

Emanetin davaları 
" Politika " refikimiz aleyhine 

Şehremaneti tarafından itfaiyeye 
dair bazı neşriyatından dolayı 
dava açı1mak üzeredir. Emanet 
vekillerinden Rami B. dava is
tidasını hazırlamaktadır. Emane
tin belediye ceıaları etrafındaki 
neşriyatından do ayı "Cumburi-

yet ,. refikimiz aleyhine açtığı 
dava, henüz altancı istintak da
iresinde tetkik olunmaktadır. 

Ye~ılköv hır~ızl11rı d'iinı 
adUyeJIC verııdı• 

Yeşilköyde p:Jilştereken hırsız- , 
lıkla maznun o .arak yakalanan 
Bekir, Şevki, Beytullah, Rasul 
dün zabıta tarafından adliyeye 
tevdi edilmiştir. . . 

Müddei uPlurnılık, tahkikatın 
derinle~tirilmesini birinci müstan
tik Nuri B.e havale etmiştir. 
Dört maznun tevkifaneye gön· 
derilmiştir. 

Çeşmemevdanında 
Galatada Çetmc meydanında 

Mustafayı öldürmekle maznun 
Göreleli Mustafanm muhakeme· 
sine dün ağır cezada başlanmış· 
tır. Dünkü celsede şahit dinle-
nilmiş, başka şahitlerin celbi 
için muhakeme Jcalmıştır. 
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· MfUK: ~i ,~ ·fM: n~ınon s~gü~ .~ 
NUHUN GEMiSi 

Tekmili birden gösterilecektir . 
~ Mat;"-~Jer saat 13, Vt 514 16 314, 18 314 de 
HE~ m3 ın Ef.f!ljf§:O':l ........ iR~~;;« 

. 
T ~eba~ı liyafr03unda bugün maline 

saat 14,3() da ve aktamı saat 21,30da. 

: Terşine .ŞEHREMAN~:-ı 

ka11; nehir ~~ * · 
3Perde . lll 

Yerli mallar 

1 Perde 1111 

YazK~fr~~det mmıı 

Muhtelit' mahke-
melerde 

Muhtelit mahkemelerde mün
hal Türk ajanlıklarına başkatip 

Mehmet Osman ve avukat İs
mail Sıtkı Beyler tayin edilmiş
lerdir. 

ZAYİ 
Şirketi Hayriyeden aldığım pasoyu 

zayettirn. Yenisini alacağım. Eskisinin 
hükmü yoktur. 

I· Bu ıı:,~~~aıar' 
Majik - .Kalyostro 

. Etuval - Konfetti 
Al kazar , - Cehennemden firar 
Lükscnburg - Ölüm perisi 
Ekler - Aşk zambağı 
Melek -Nuhun gemisi 

Opera - Korsan · 
Şık - Bahriye talebeleri 
Elhamra - Çılgınlıklar revüsü 
Milli - Son çarlar 
Ferah - Çareviç 
Hilal - Manolesku 

· Asri - Canbazane kızı 
Alemdar- Tahtelbahir 44. 
Fransız - Macar sevdası 

Tiyatrolar: -Darülbedayi -Tersine akan ııehir 
Bar ve Müzikholler l 

Garden - Mezeyi baleti, medgi
• vesi düeti, T erri T urrey 

Maksim - Miya Pol. Rrks Basti 
.. düetleri, Mürrey trio ı 

Jülyet Jira:rden · 
Mulen Ruj- Karris trio, Kaloris ı 

düeti, maymunlar revüsü 
Türkuvaz - Florel, Vera Boris 

Samidof düeti Erkek Hayat mektebi 1 inci sınıfından 230 
numaralı Ali Cevat. 1~~~~~~~~!!!!!~~~~~ 

~ııııııııuıııııııııuıuıııııııııııu111111ııuııınıııııııuııunuııııııınıııunıuıııııııııııııııııııı1111111ııuııııı111uıııınııııı ı1111111 1 11ıııııııuı1 1"'11'ıı~ 
= ·= S E i . Müsabakamız J 
( Güzel gözler resimleri İ 
I dün tamamlandı \ 
J 15 gün sonra kur'a çek1le·cek ve f 
\ . kazananlara çok güz'el hediyeler j 
I takdim olunacaktır l 
~ a 
~ Müsabakaıruzın mevzuunu teşkil . eden Güzel ~ 
= gözler in 15 incisini de dün koyduk. Bu . su- = 
\ retle müsabakamız bitmiş oluyor." Karilerimizin bu J 
~ (i(jzel gözler in hangi artis~lere ait olduğuna ~ 
- dair yazacakları cevaplarla müsabaka kuponlarını = 
~ 15 gün müddetle kabul edeceğiz. Bu 15 gün için- ==-;:-_:_-~=-

~-;::::: de matbaamıza müsabaka kuponlarile birlikte _ 

:====
-~-=-= gelecek cevapları tetkik edeceğiz ve doğru cevap 

veren karilerimiz arasmda kur'a çekerek kendile~ ı 
rine çQk cazıp hediyeler takdim edeceğiz. 

I Hediyelerimiz nelerdir ? e_;_~==-_-=_=§= 
~ Bu müsabakamıza iştirak edip de doğru cevap 
~ veren karilerimize takdim edeceğimiz hediyeler 

§ arasında: ~ 
= -
§ ı - Muson müstalizaratıadan .. podra, lavanta ~ 

{ braş takımı, kolonya, losyon, sabon... v . .s. 1 
=-===--~ 2 - Zenit gramofonu. §_-_~ 

3 - Bilek ve cep saa.tleri. 
§ 4 - Gramofan plaktan. J 
§ 5 - Ya · ı makines . s 
~ ~ 
' 6 - Altı tane fotograf çeki irmek hakkı... ~ 
g 7 - Sinema duhuliye kamelari... '= 
~ 8 - V AKIT ismini taşıyan bir liah seccade • 
~ ~----= v. s. v. s. 

vardır. ·~ 

-Okuyucularımız eksik nüshalan idarehanemizden ~---=_-_: 
her zaman t~darik edebilirler -

f.fı ı ı ı 1111111111 111111 ııııııııu 1111111 ıııııııı 1111111111 ıııııııı 111111111 11111111ııu 111111 111111ıııı 1111111 ıu 1111ııııııııı 1 ııı1111111ııı 111111 ııuııııı1111 11 ıu ıııı ı ı ı uıi[fa 
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Zampara Kır al 

Gözdenin israf atı hesapsızdı 
Veliahtı karşılıyan halk: "Bu orospuyu gönde
riniz.Biz sizden başka bir şey istemeyiz.Fakat 
buna tahammül etmemiz imkansızdır"diyordu 

1751 Teşrinisanisinde Veliaht 
ve zevcesi Notr Dama gitmek 
için Turuel köprüsiinden geçer
ken mahallede toplanmış olan 
iki binden fazla kadın bağırma
ğa bqladıJar: «Bize ekmek ve
riniz; açımızdan ölüyoruz!». Ve
liaht para dağıhlınası için ke
sesini muhafız komandanına 
verdi; fakat kadınlar bağnşblar, 
«Monseniyör! paranızı istemiyonı:z 
bize ekmek liizım. Sizi seviyo
nız; fakat memleketi idare ede
ceğim diye mahveden şu kaltak 
orospuyu defetsinler. Eğer eli
mize bir geçse parçasını bile 
buJamıyacaklanna emin olunuz.» 

1763 haziramnda Konkordya 
meydanında on beşinci Luinin 
heykeli rek.zedildi. Bu heykel 
«Buşardon» un eseri olup kıra
lı süvari olarak gl5steriyordu. 
Heykelin kaidesinin dört tara
fında kuvvet, ihtiyat, adalet ve 
sulhü tasvir eden dört kadın 
hakkedilmişti; bunlar Piğabin 
eseri aan'atı idi. O zaman meç
hul kimseler heykel üzerine şu 
beyitleri yazdılar: 

Olur mu uöyle abide 
Vakışmıyor şu kaide 
Rezıl olan biner ata 
fazıletler J.<ahr yava 

Ressam .. Larur,,, «1'1gal» ln 
ıaheserini seyre gitmiıti; avam· 
dan kadınların şu sözleri söyle-
diklerini ititti. «Görüyor musun 
kıral orospulanm nasıl heykeli 
etrafına dizdirmiş? Şu madam 
dö Mayyı, beriki Madam dö 
Ven:iniye, arkadaki Madam dö 
Şatoru, yanındaki de madam dö 
Pompadur ... » 

Markiz hatsiz masraf lan ile de 
balkın sabnoı tüketmiye yardım 
etmişti. Devlet hazinesi yavaş 

yavaş boşalıyordu. 
Daha 1751 de Danjanson ya-

zıyordu ki: "Madam dö Pompa· 
dur o kadar zengindir ki borç
larını verebilmesi için dük "Şol· 
na,, beş bin lira ikraz etti. Yir
mi milyondan ziyade menkul ve 
gayri menkul emv~i olduğu söy
leniyor. 11Rişölyö,,' daha ziyade 
malumat sahibi olduğundan da
ha kat'i rakkamlar söylemekte
dir. Derki: 

aşkından alb ay sonra yüz sek
sen bin "lir,, iradı vardı. Sarayda 
hususi dairesi ve aynca "Pom-
padur,, markiliği kendinde idi. 
1746 da çiflikit müdürü Ruse de 
••Sel,, erazisini sabn aldı. Bunu 

yOz elli beş bin 11lir ,,e aldığı 
gibi .şatonun tamirine de altmış 

"lir,, sarfetti. 1746 da kıral uKresi,, 
ıatosu ile malikanesini sabo 
alması için kendisine yedi yüz 

elli bin "lir,, verdi. (Karilere ıu
nu arz edelim ki bir lir üç frank 
kıymetinde bir para idi.] 

Bu iştiralar halkın asabiyetini 
mucip oluyordu. ·Gözden in iğfal 
usullerinie tamamen vakıf olduğu, 

ve on beşinci Lui gibi hasis bir 
prensin kesesini açbrmağa mu-

vaffak olduğu söyleniyordu. 

1737 senesi kinunusanisinin 

birinci günü kıralın kualiçeye 
gllzel bir gerdanlık verdiği ve 
Veliaht ile büyük kı:ı:ı madam 
Adelayide de hediyeler ihsan ey· 
!ediği ilk defa olarak göriildü. 
Madam dö Pompadur üzerinde 
kıratın arması ile kendi arması 

hakkedilmiş olan gilzel ve üstü 
clmaıla müzeyyen bir cüzdan 
aldı cllzdanın içinde hamiline 

tediye edilmek üzere 150 bin 
liralık bir çek vardı. 

(Bıtm~dı) 

ı:ı~ı ~(·~~il~l~~il 

.-4ooOOLirayı 
Tayyare biletini Karaköyde Bur-

sa ham kapısındaki Uğurlu M. 
Gazi kişesinden alarak kazandım. 

Memnune 

30 Kanunsanl 930 

BorÇ,alar 
K•p•ndı 

Kamb ;yo 

1 lngiljz liraa Kr. 102~ 

" T.L. wukablll Dol 0,4; ltı 

" .. t"rank l'..i )4 

Liret ' 3 .. • Belga : IJ 

• • Drahmi 3( 14 

• • Frank 2 44 ! ı-ı,25 .. • Leva 6.5 fı~ 2.50 .. • Florin 1 17,25 1 1 l ,50 . • Kuron t! o J ~ 5 .. c 5illng ~ ~:; : 5,75 . • Pezeta 2 ı.ı; p ;,:; 7:, .. • Mark 1 )7,50 l 7,~ f> . • Zloti 419 "l9 7 .. • Pengö ~ ı9,!>o ~ 70 
2o Ley Kuruş 2~ 3',50 2!" 17,50 

ı T!.irk lir!ın Dlnar 2l 6:',50 2f ·2,50 

"Çervoneç Kuru~ 1081! lo8~ 

Nukut 

r 1ster!Jn (fnl(ll~) ros:< 1o31 
1 Dolar (Amerika) 211 ·o ~11 50 

20 Frank [Fransız! I67 167 
20 Liret [ltalyal 221\ 
O Frank 'Belçika) 

20 Drahmi [Yunan] 
O Fraııt l fsvfçrel 

20 Leva 1 Bulgar] 
ı Flortıı [Felemenk] 

20 Kuron [Çekoslovak) 
ı Şillng !Avusturya) 
l Peı.eta (ispanya] 
1 Rayşmark/.AJmanya 
ı Zloti Lehistan! 
I Pengö 1 Macaristan 1 

20 Ley [Romanya] 
20 Dinar ' Yugo5lovyaJ 

ı Çevoneç ısevyetl 

Altın 
( Borsa Mecldlyo 
~ barlcı Banknot 

Tahvlller 

istikraz dahili •vadeli. 
Oiiyunu movabııde 
lı.:rıırrılyell demtryohı 
lstıınbul tramvay şirketi 
Rıhtım Dok \•e Antrepo 
lstanbul ıınonlm su Şr. 

Hle..,e seneıetırı 

r:§POR 
1 Hayattan HV'kalmak -vt daima nı:-

Jcli,ıib!ıath ve fııaJ bultt~mal; ıhabı 
,kuvvetten dQf{irmemeklc miimlrtın· 
dQr. SihhaUniz:I nıubafa.a • ıinir
lerinizi takviye faaUyeU. 
nlıl te:ı:yit için küç1Uder ~ ' · 
vç bilyQkler tarafından 
cnnkemmel bir kuvvrl 
il4c:ı olarak tanılan , 

1 Her ecıa11ede bulunur. 

Vilayet umumi meclisi azayı 
muhterem esine 

Makamı vilayette • 
• 

Villyetin umumi meclisi 1 şubat 930 cumartesi günü saat on 
dörtte toplanacağından teşrifleri rica olunur. 

o Bulmaca o 
Dtıııkü bulmacamw hallede

medini:zse bugünkü halledilmiş 
ıeklo bakarak yeni bulmacamı -
zm ıımm meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife-

yi tatbik ederek Uç beı dakika 
meıgul olmanız kafidir ı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 ıı-.-ı-,,.-ı-,,_ı=~ 

RADYO 
Bugünkü prograIJ1 

Saat 
20. 

20.30. 

Berlin 

lncil!zr::e, lspanyolca, Çelc
ce, Ru'çl', ltalyanca, Lehçe. 
f ransızca, Almanca. tangoııl 
Temcr I.eo Monosson. Piya• 
noda Harıs Somer. 
Macar rapsodisi Nr.2.[Lfstfl 
ve başka musiki eserleri. 

19~ 3 

~~~~-~~..._,...., 4 
ıcaret ve zahire 5 

•'--·1-1 
l 

1.05. 
17. 

18.40. 

Budape~te 
Rus balalayka orkestreı' 
tarafııJdan konser. 
Öğle çanları. 

ncarat borıAll lı:ltıblımnnnlllfl 6 
tarafmdan •er1lmııttr 7 

ı------------~~--~--1118 
Okkaıı 

Aaamı Aaprt 9 
K.P. K. p 

Bu de.y 10 . ._......, ............ 

ıı~~~~iiiiiliiiii;;;;;;;;;;~;;::;;;i;~ 
Yumusak 18 IG 
Kız 1 
Sert 
Dönme 

- Zahireler -
Çavdar 
Arpa 
1\lısır 

fıısulyıı 

14 20 

ıo 2ı) 

e ~ 
8 2:S 
18 llo 

JI BO 

10 25 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Dünkii bulmacamızın 

halledilmiş ıekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

•I - J! 
!il !! il fiJ 

[iJ [j] f!J _[il lil fi 
'~ il 

ı--- :=.. - - fi fil ı....-
ı.J 

ı--

[j} fil 
,_ -li lil 3 ı---

li} il 
,_ --ii .._ 

il =!l - !il ~ 11 .,. 111 -·- ~ • 

21.30. 

17.30. 
23.20. 

tô.30. 

Sa!on orkestresi konserf. 
Çocuk saati. 
l(onaer. 
Caz konseri. Müteakfbed 
Venö Partısin - orke5" 
resi. 

Praii 
Konser. • 
Konser. 

Moskova 
Komer. 

.. Gözdenin servetine gelince, 
hükumete nasıl bir yük olmuş 
olduğu malumdur. Kıratın ilanı 

Kadın tualetlerinin lazımı gayri müfankı cildin teravetinin 

hamisidir. Fantazi nevilerini en yüksek muhitin tercihen 
istimal eylemesi nefasetinin en büytik delilidir. 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
ı - UmnmiU ıc değil (9 J 

2 - Tuzak (4) 
s - ... uzun (2) 

&fne lcraımclan: Ezin ede Derviş ptl~ 
çifliği mütevellisi Kemalettin Be~ 
Ezinenin Bergaı köyünden berber tf4 
seyin ağada çifük kar bedeli:.deO 
Alacağı bulunan bin altıyüz on iıd 
lira ile ması afırı temini z. temhıat ırııe 
kılınmış olan ve evsafları ol bapta-' 
şartname ve mevakif mahsusa da U~ 
edilen ilannamelerde mfıvazzahan yr 
zılı Bergaz köyünde beşyüz lira ~ıf 
metli bir bap kahvehane ve dolı~ 
üç ağacı tamil bin bcşyüz sekSeıt 
dört lira kıymetli takriben on iki d6' 
nümlü bir kıt'a zeytinlik ve iki yO' 
elli lira kıymetli takriben yirmi b1 
dönümlü bir kıta palamutluk 16-3·9"" 
saat 15 de açık arttırma ile sattl"ıs 
caktır olbaptaki şartname 16-2-930 d~ 
itibarc n herkes tarafından görüJeb 
Jeceği ilan ~lunur. ___.,,,,. 

4 - Ap (2), bir fıkara yemeği (7) 

5 - Akıl [2J, bir vil!yct [7J 
6 - lstanbulu ilk zapteden [l ı] 
7 - Şiddet [3), hatırlatan bir nf da 

(2) 

8 - İbadet f4], otel [3] 
9 - Gerdanın aksi {4), ev [4) 

ıo - Lainlik [6] 
11 - Şu [2], ilıanet [6] 

ZAYi 

Matbaamııa qelen e~e~t 

Muhit , 
Bu aylık rnec.muanın son sa~1, 

güzel bir tabı ve dolgun münderfcS. t 
fnlişar ~imiştir. Ahmet Cevat,. fail;... 
tin Kerım, Selım Sırrı B yler~n m.~ 
lelerini, Reşat Nuri, J(emalcttı ı şuııı~• 
Beylerle Mebrure H ırşit Hanımırı ıtl' 
yelerini mulıteı iJir. Muhit b ı saY~5 d~ 
dan ıtibareıı Refık Atımet B.yirı ~1:Zf!1ıı 
tiyatro hayatı nasıl b:ışladı ? ısı el"' 

Sefinemiz Ateşcilericıden Muharrem bir tetkik makalesi ser.isini derce~~t~ 
·ıt7etJl~ijifj~if~İi~iİl~i~i~m~ii~~ Sicil cüzdanını zayi ettiği arzoluı.ur tcdir, b:.ı makale arasında eski t;r,,,.. 
l l 0 Z # efendim Büyükada vapuru B. M. hayatımıza ait dıkknte şayan fo 0 

o,,man filer de neşrolunmaktadır. , ı' 

·-----------Aı·ze:;,iiiıJiiiUiarı~;;Jan·sa··---
0 

- -·;ı 
Hasan zeytinyağı safi okkası 100 ve kilolul aa sise 80 kurustur HASAN ECZ DEPOSUNDA 



Emniyet SandıRı emlak 
nıüzayedesi ı.-s·e-yr-is-e•fu-in ... , 

7. - VAKiT. 31 ıea..a....tt 950 

Meçhul 
asker Kat't karar ilanı 

...,_ Mil ZD4 "- Mil...._•.,. Mwde 

.... IJre becWI • - ..... .. ..... •ta 
· 199 1418 10260 Topuede K•raa-.. mabaHelincle 

leJihhmet:Prwan 10bjmda ..ld 11 
~ yea1 ıs mmaraı. ,.. bet .,... 
lserlade abtab iç katta bet oda 
hlr aofa bir matfalr " iki ,.. lmk 
.... ~.,ı ht'I tamire malataç bir 

Sorçhmmı .... 

Tefrika 

101 
Yazan 
Ziya 
Şakir 

M.rka ıcenıeıl: Gai.tı KöprU bapnda. 
~ 2362. Şub. .-reli. Mahmu

dıy. Ham •ltında Jltlllhul 2740 

, AN~~!l~!~sıa!puru 2 Sabri Beyden gelen mektup 
Şubat Pazar 10 da Galata Bulgarlann artık ümidi keserek mGtareke 
~~:t~n!'m~:;01~: talebinde bulunduktan hakkmdaki haberi 

· ...._... Wmımı. Hilmi B. hiye, Finike, Antalyaya gide- ihtiyatla kaqıladun 
cek ve d6nllfte mezldlr iake- Birbirimizin ytblne bakbk. mek için &'eceleri yiyorduk. 120 1919 tCM76 Saltauelimde Tabak,aau mahalle- · 

.mele Kmth IObkta ..Jd 41 ·'5 ft 

,.. 45. 4 7. 49 mmaralı ildli 
Jllz yirmi alb UflD tlzeriade ahpp 
cl&t katta albtar oda birer ufak 
IOfa birer claraça ve birer matfaj1 
cfijwi alt-. alb arpa Dzerinde 
,klrp mu bodrum dart buçuk 
Jratta aJb oda bir IOfa bir daraça 
bir mutfak ve oa yedi U'flD kadar 

lelerle birlikte Dalyan, Mar- · Bittabi 8illhile gömllemezcli. Yenilen teJlerde gıda namuıa 
~aria, Sakız, Çan•kkale, Ge- Yapılacak ıey, zazuri idi. Niha- hiç bir ffl1 olmaclığmdan uker 
liboluya uğnyarak gelecektir. yet Halil ÇaVUf, tekrar yere gtlnden gine kunetten dtışUyor, 

Trabzon bir inci post ası etildi. Diz çöktll. Nuanmda artık uzun yol yflrllyemiyor, 
O illhi bir kutsiyet kazanan bu hatta.. Siperlere bile giderken 

( C MHURIYET) yapunı 3 sevgili ölllnlln parmaklanm pbr aopa ile ytlrllyen akserler 
Şubat Pazartesi 12 de çabr kırarken bqımı çmrdim.. ,trOllyor. 
Galata nhbnımdan hareketle Kulaldanmı bkadım. Ve kalbi- N 
İnebolu , Samsun , Gireaon , amn da hallizlikten çok 

cı~ tlç hanenfa tam•mı. Selim Ef. 
I05 1755 lQ78t de Sahrayacedit mahalle-

T b mia bOtDn fayanile haykırdım : fikjyet edivor. Halbuki b-
ra zon, Rize, Hopaya gide- An_L_ ' -. 
k d - nuawm.. Allahım... daha bitkin bir haldeyim. •• 

ce Ye önOfte Paıar iskele- 18 pbat 

aile Rize, Sünııene, Trabzon, - Nuıl. Beygir etlDi yiye- Ba,on kar gene tfddetle alade Ethemefenc:U 10kaiuıda eaki 
128, 127, 129, 150, 131, 132, 134 
•e yeni 35, 39, 45, 47, 49, 51, 53 
aamarah ,nz eJH UfJ11 ana &zerfade 
klııir Od dBlclctnı Ye 8ç bfa arpn
claa ibaret maJıterilc bq hue Ye dtlk• 
leh anumm tamamı. Mm. Katiııko 

185 450 10853 Bevotluncla Yeaifehir mahalluinde 
Kuap 10kajmda eald 20 mtlkerrer 
ve yeni 26 numaralı altmaf aqm 
llzerinde ahpp ild buçuk icatta tlç 
oda bir ıofa bir tq antre bir mut· 
fak Ye elli ilci aqm bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. V uil veledi Milaal Zoka 

155 865 11025 ÇD'Çll'da Hac1b11U mahall.mde 
eaki HaahaHll •• yeai Kubbetek
keai 10kapda eaki 14 ve yeni 9 
numaralı yetmif bet U'flll Gıerinde 

....., Gc katta bet oda ilci lofa bir ...... 
bir im,.. Ye~ JÜ'ml Mm Uf1D 
lwWe .. matfak .. ....... do-
.... .,.. ......,. lam bir .... .... 
t.•amı Naibe Ye Faika H.lar 

155 661 11392 KacbldSytlade o...w.p m•halle-
liDde AJnl.kçetme 10kağmda eüi 
4 mtlkerrer Ye yeni 6 numarala yet
mlf Midi arpa ....... ....., iç 
katta d6rt oda IJd IOfa bir mathlr 
" Jirmi ~ ....... bahÇ8Ji havi bir 
baDmiD ı. ... , Emiae H. 

50 341 11892 Kaampa .. 'da Kalakm Ahmetlraptaa 
mahıHeliacle Kalalcmı caddeaiade 
eski 66 ye yeni 132 aumarab dok
ADbef Uf111 tberiDde kagir bir katta 
arkamda bir odayı bari bir dllk-
Umn tamımı l.maiJ Hulw B. 

205 446 12098 Topanecle Firuaja mahalleaiade 
Aiabamımı aokqmda eald 8,10 ve 
pal 8 .......... oba iç aqm Bzeria
de ahpp bir kattan ibaret tamire 
wlataç Wr clDkkt•m ta•a•• Meftddet H. 

370 827 12884 E,apultuda AHpapyicecltt mahal-
1.We Karalraftk cadd.mde eald 
65 •e yeal 71 mmanh JG1 otu bq 
.............. ....., 8' katta dokuz 
oda ild _,. bir tatlık bir kaya ve 
albmt aç arflll ._....e bir mutfajl 
Ye d&t ,. clobu alb .,.... bah-
çeyi .. Ti bir baDeaia tamamL Fatma Refika H. 

250 480 12925 BaJUllta Kapkplu caddeainde eaki 
.. Jeni J5 .......,.Ja OD aJb Uf111 
...... ldrP bir bacak katta 
....... bir -.,. llaft Wr cllldr4ma 

ta••· Ahmet Ef. 
ıso 287 13060 .SU.,erd• TllrH IObfmda eski 5 ve 

pal Saaaunla Jlload&tU'fUI 
....... alapp iki bapak btta bet 
Oda bir .oEa bir •atfak bir bya 
" ,_... tlokus U'flD bahçeJI ha.t 
..... bir ._... tamawı. Melamet Re11 

UU2 8eyaatta ~ .. ı..u-... 
.. llaa.p.• IObfmcla eald S7 .. 
,.. S5 ...,.. Jinli dd ....... 
ıa•• la•'nn...., n.....,. .............. ...,,. 

Tirebolu, Gireson. Ordu, Ünye, biliyor musun çaWfUm?... Yaim•i• bqladı. Sotulc, gittikçe 
Samsun, lnebolu' Zonguldaia - Buna da çok ıilkDr oflum.. arbyor. Asker, ttieklerini 
uğnyarak gelecektir· Eaki muhuıralarda babalan- kapatlannm eteklerile tutuyor. 

Hareket gtlnQ ,Ok kabul nua, çanldanm çıkanr.. suda * 
olunmaz. ıslabr.. onu yerlennİf •.• Karu,rtlıtaa gelen en.ak an· 

• • E t Bu d _.. ,_.._ bacuı Sabri Beyden getirdiği 
a & •=------ı - ve .. na a ~ fÖllUll" 1 erirk JL. hani diyonam ki.. bu 1fi pusu ayı v • en : 

- evvelden dOıilnOp te beypler - Bey baba mutlaka lld 
tavlı iken keaaeler de kavurma bekliyor • Her halde beraber 

ıid~-. 

Ela.tiki 
Kemerlerin 
Şah .. eri 

yapsalardL Biraz daha yallıca -•-
oJurdu. Diyordu. Puaulada fse; ( me-

Bu muhavere, ileri karakol nabii reamiyeden vuku bulan 
siperJerinde bir dağla neferle fizli İftaata nazara Bulgarlar, 
ıeçiyordu. Şu basit dai evli· ordumuza karp muvaffakıyet 
dının dlitOncesi ne kadar doğru kaumMnıa imk•ımzlığuu anla
idi. Hiç olmazsa, bizde, tasarruf dıklanndan ve Edirne kalesi 
edilen arpalardan istifade eder· kUfıtında da tahakkuk eden 
dik. adsJerindea dola71 mtltanke 

Hakikat artık JiJeceilmls iDMa talep etmek ez.. J oldaldan 
yiyeceii ıeldiadea Çlkmlfb. ,...tchktaa ..... r deıJual ka,b 
Ekmeğin içine koau ",enci• met J lerimfze IDmm ,a.term. 
pe miktan artan top~, dit· yor· 

Veglne satlJ rn2halll: 

p~ 
lstanbul plıelİ : Beyoğlunda 

TOntl •vkiinde , N• 12 
Fiati 6 Lırad&n ıttbaren 

etlerimizi parça parça ediyordu. Soa dlaile, çok meralama 
Etler İle kauçuk parçui fiblcli. macip olmakla berabe tel.....
Bil; bunlan g6z g6re gire yiye- ca NU1ma haber verdim. M• 
miyorduk. G&ndlla çala ile ince hittla Beye gittik• Veda ettik 
ince kesiyor ve pdlmlb g&me- 't'e yola dOzllldnk • 

Yollar.. facialarla naalamaldi. 
havi bir dukktnın tamamı. 

Refia ve RifkiJ• H. lar 
250 825 13141 Anadoluhiunnda G&k.su mahallesin· 

de Huanefendi sokajmda eaki 1 
mükerrer ve yeni 7 numaralı do~ 
dört UflD &serinde bir kah kAflrir 
bir kab abpp ofmak &zere iki kat
ta dört oda bir aofa bir kUJ'I 
ve otuz 8l'flD &zerinde klrglr bir 
mutfak bin d6rt yOz altmıt alb ar-
tın bahçeyi haYi bir lıaDeniD. taEf A H. 
mamı. Bekir • YfO 

346 910 13168 Heybeliada'da Dağ mahallesinde 
Jak sokajmda atik 2 ve yeni 32 
numaralı ynz kırk arf1D tııerinde iki 
kah klrgir ve bir kab abpp olmak 
lizere ilç katta dokuz oda bir 90f~ 
bir mutfak bir kuyu bir • haznem 
Ye llç yllz yirmi arpD bahçeJI havi . 
bir hanenin tamamı. Hatice H. 

2351 5783 20()84 Zeyrek'te ı<aaapdemlrbaa mahalle-
11nde fiJyokup'ada eıki 1.5 ve yeni 
29, 29-1 numaralı yls elli llç U'flll 
üzerinde k&rslr llç katta sekiz oda 
iki sofa bir mutfak bir hamam &lı 
kileri üç yOz doksan yedi •l'flD bah
çeyi ve denm8De cari nısıf muura 
mailezizi havi bır bhenln tamamı. Ahmet Ef. 

yukarda cia• e nev'ile mevki 't'e • mlft~millb yazılı emllk lal
zalannda ga.teri en bedellerle taUplen &serinde olup 22 l'Jbat 930 
tarihine mu.adif eamarte•I pi •at on buçuktan itibaren mllla
yedeye mllbafe?et olunarak (muhammea luymetlerini) reçtiji tak"' 
cllnle kat'I larının çekilmesi mukarrer bulUDclujuaciu talip 
olanlann mez gllnde ıaat on bete kadar sandık idaraine mü-
racaat tyıeaıeleri ve saat ıs ten 10nra vulwbulacak mlracaatlana 
kaltul tilliJmiyecetf ve meıktr enallke enelce talip olulann lrat'I 
karar ...,.ada ham hulunmadddan va baıka talip mlmr eyleclljl 
takdiAle ki taUpt.,m •ilpyededen çekil... -'clolaclacaldan 

Açhktaa bacaklan tibiyen mek
IWeler tlzeriae ytlz O.ti kapa· 
blarak hutaae,e flStOrlllen b •· 
talar Ye donaklar .. yllrlimef• 
takati kalmayarak yolun kena
rma karların ve çamurlarm az.. 
rine boylu boyune UZ81U1Uf hal
aiz Ye mecaltizler... Batan ban
lann çehreıinde, kalplere kadar 
nGfuz eden acı bir manaya elem 
nr. Donak bir sahtiyan gfbl 
kararan yllzlerinde çukurlafaD 
Ye bO,Oyen pzlerile her ıeye 
Ahit ve uzun nazarlarla öyle 
bir bakıtlan Yar ki, sanki bu 
sGzlerden, derin bir tehevrir 
ve infial ta9iyor. 

itte, (mizer fizyolojik) in en 
bariz tekilleri ... 

Vaktin geç olmuına rajıaen, 
Sabri Beyin verdiği bayadiaJer, 
bizi hiWiahmer haataaeaine ka
dar kotmıya mecbur etti. 

Hutane, bugOn ne kadar ka
labalıkta. AJt kat koridon1, hu
tane donuk ulcerlerle dolu iclL 
Bunlar, seri bir muayeneyi ml
teakip koiuflar• nvkolunuyo~ 
Doauklarm elleri Ye ayaklan aim 
liyah olllnlfba. (Kupu) oı.. 
ba eller ve ayaklar, ı.•'mlye 
malakbada. 8irçokJan, • lly
llpmiyor, mecalaiz hareketlerle 
datlerilli ulabmya çılqıyorlar-
& 

(Bıtmıdt) 



1\ ~ ""' şartları 
JrklYedY ~ 

\..uru) Kuru· 

ı A v ı 150 ()()(1 

400 800 
.~o t45f 

ı4ıı<ı ı1nr 

Ga:r.etemı2de çıkan yazı ve restrn· 
terin bütün haklan mahfuzdw 

Gaıete\'e rönderllecek mekın11ııınn U7.erlne 
ıca~ ıçınsc r idare 1 .. 11rya alt~c ya7.ı 

lşaı" ı tnn11l111afıdır 

Ra~ıımıHın me~ıopların ı ı .. c, ınden kıvrı et • 
mukaddcre• ıı. iT: ·~t1.rılar.. L nnu'mu• 11ıınlarıo 

'< a,•rınlma(ınd;ın 'e ıltniarın mundcrccat·nda11 Jt.. ıd .rc me~uı dctl dlı , .. ~ 
1

" 
1 -ı Al'Bl 1-. Babı Alı Ankııra caddeaırJ" c V AKl1 YURDL • 

• -. ıı•Af'F' l" l.F'RI 10-ı \A7.f 1'1.ERI t te l~ raf \'AKIT pıı<ıa l\ u ~· 

r ürk mekteplerile faydalı eserlerin 
iJinlannde yüzde '20 tenzilat vardır 

Buyıik ı·eva bır taç dala ıçln verilen ll4nıarla 

hususi mahlvctıe1'1 ılaoıarıo ucretl 
ıdare ıle ~ararla~urııır 

\.a1eremıu hus•J<ı ııan kabul eden ver 
H ~ il ıfanaı acentesi 

ı ıan şartla 
~atın Kd 

6·8 incı ıayıf a J. 
5 • • 

2
4 • • ı~ • • ıoo 
1 • • 

t-8inci say1fada ı o 
reımi iliınlar 

....... ~ ................................................. -.=-:ı ....... -. ............... ~--------~lllaı----------........ --... ımm----ıamıı---------------------:; 
11~~@@~~@i7~®@~@1~®~~~~"w,~~·~@~~· · ı _..,. r ER z i ~-~ gc~~~c ... :::ı~c::::~~c:---::11~c---:::ıc--:::ı1:--~ 
~ ürkiy.e iş Ba~kası aleldd~ hey- ; ·ı i Osman Nuri ı ~ K A p p EL · ~~:~. -_ . 

etı unıumıyesine davet t2t ı • En ucuı, en ~ıL:, en temiz, CD sdlam ~ ~~ 
® · @ ı elbise diktirmek isterseniz ( skudar iskele~! 1 C•J ta.mamile tekemmül etm~ · 
Qti) 11irkiye lş Bankası meclisi idaresinden: Zı imsalrndckl terzi o. :"\uriye müracaat ediniz. M 
~ Nizamnamei esasimizin kırk b"şinci maddesine tef.kan « -~~1~3~c..~l~,~{~l~l~.k~~~O.~.~y~d~C~~• & f,.n,~ ~ü~Leıon'.': :.~ ı~~"A ~J••«>h 
® h'ssedaran heyeti umumiyesi 2~ ~u'ıa t 1930 salı günü saat @ ~ettiği ~akına KA:PELdir Hafif, metin ve zari : 'tİIİi·~=r.l':(f 
'lıt"r ; on al ı da An ara a an an n me~ ·zi ı aresin e ictima Avrupada tahsılde bulunmuş ,__ k d B k d d -9: ~ Her cıhetı teahhuı olunw, ve takıitJe ıatıhr. • 
a>; d k ~ Türkiye yegine umumi acentesi @ edeceğinden hisse aram iramın m_.ıyyen gün ve saatte bu @ bir muallim Fransızca hususi l' Şinorkyan latanbuJ. Sadıkiye - han 31·33. Tel S 2256 

@ ictimada hazır bulunma1an rica olunur. @ ders veriyor. Tafsilat. Bakırköy ~C--:::C:::::--::::::l~C::--~ı:::--:::=~~C--::::::l~~c-JC._.::::::ICi!!O 
@ Ni7 ;-ı namei esasinın 49 uncu mac desi mucibince gerek ~ • f 
~ asalett gerek vekaleten elli hisseye malik olan hissedaran ~~ çarşı No. 9 Hasan Ef. de.. Istan bul Posta ve Telgra 
@ heyyeti umumiyeye iştirak edebilir. ~ 
f9J Anc~k vekillerin de ıahsan hissedar ve sahibi rey olma !)' fstan bul Ba nkr 8 · b • • d • · } • • ğ · • d 
~ ları lizımd1r. Hisse.daran hamil oldukları hisse senetlerinin ~- Tarihi tesisi 1911 aş mu ur u ·un en : 
w d 1 b b. l k Y!:! · Mahmutpaşada Tarakçılarda f l 182 d al ·ye !k. mik ar ve numara armı mü eyyın ır cetve i ve mez ur ~. Muhteli eb'atta a et telgraf direg-i müoakasai enı 
~...t tu. Abut efendi Hanındadır. t 
G\.\ nizamnamen:n ellinci maddes hü(smüne tebaan hisstdarandan ~ suretilc müzayedeye vazedilmişti r. Münakasa 5-2-93~ tarihinde 588 
l:"I ~ BllQmum banL:a muamcllu yapar k 
@ birini tevkil suretile heyeti umum iyeye i~tirak eyleyecek ® Vadealz tevdiat11 senevl yüzde 6, altı ay on befte yapılacaktır. Talipler teklifnamelerile yüzde yedi buçu. 
E?.' olan' r dahi mevzuu bahis cetvelden başka me kezi idare ve ~ vad .. )1e 8, bir aene vadeliye 9 faiz ver- nisbetindeki teminatı baş müdüı iyette müteşekkil komisyöna te~ 
~ ~ mekıedır. • t ~ ~ube!erimizden alabılecekleri vekaletnameyi yevmi ictimadan ~. etmeleri ve şartnameyi görmek istiyenlerin her gün baş müdünye 
fı bır hafta evvel şubelerimize tevdi eyliyeceklerd r . ~ B [ M [ .. d.. kalemine müracaat edebilecekleri ilan olunur. e Ruznamei müzakerat ilan edilecektir. . c1r, eyoğ U 8 mu Ur .. 
•@'i&@~'i~~~~@~@@~~@~@~·8'@® o@• liiğiinden: Mektep inşaatı 
Kayseri ile şarkışla arasında yu~~:~L~~b~~.~1;:'~.K~:: 

lu bağ ön sokakları F eriköy 
r\ntal)ra vdayctinclen: 

.şimen"döf er işlem lye başlıyor, 27/1/930 tarihinde icra kılınan 
müzayedesinde 1·2-3 numarala-

1 - '.Antalyada yapılacak İpekçilik mektebinin inşası keyfiyeti 
21111930 tarihinden şubatın 23 üncü pazar günü saat on beşe k•" 
dar kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Devlet den1ir yolları ve . limanları l1111Uriı rına veri!en bedel haddi la)ık 

görülmediğinden ve diğerlerıne 
müdürlü(jiinden: ; (ahi talip zuhur etmediğinden 

2 - Münakasaya iştira !< edeceklerin bedeli keşif olan 11261 
liranın % 7 buçuğunun hükumetçe muteber bir bankaya teminatı 
muvakkate olarak depozito edildiğine dair makbuzun ve yahut bd 
şekilde dir bankanm teminat mektubunun teklifname ile berabel 

Kayseri - Sivas hattının Kayseri- Şarkışla arat ınd ıki 130 kilomet- müzayedesi 29/1/930 tarihınden 
roluk bir kısmı 1 şubat 1930 tarihinden yolcu itibaren ve eşya müoa· itibaren bir hafta temdit edil

irsali lazımdır. kılfitına açılacaktır. Bu kısım üzerinde ıimdilik cumartesi, pazartesi 
çarşamba günleri olmak üzere haftada üç muhtelit tren işJıyecektir. 

Kayf eriden hareket 7 ,30 
~arLış!aya muvasalat 13,00 
..., ·ısladan harekP.t ' 1A.OO 
I\.., seriye muvasalat 19,30 

Fazla iwhat istasyonlara müracat edilmesi lüzumu ilan 
o·,,. r. 

~. J, . : ' ·.. .. .. , ... · .. •r.•,. 

"yük Tayyare piyankosu 
S kizinci tertip ı inci keşide 

11 Şubat l930 
Keş tleter: Yilnyet, Şeiıremaııet i , J)eftt-rdarlık, i~, 
aaı Y<· ( sıuanh hankalar·ı muı·al\ıpleı·i ,.c lı alk 

fıuznrumla yapılır. 

Ut YI1h lld\A~JİVE 
1 esidrd~ t•ıkan 

30,0~ l..İ R APIB 
. .. 1111maralaı· lekr:ı r tlolaha 

lstanbul mıntakası 
n üheddisliğinden: 

E5ki şehir vilayetjnin Sepetçi karyesinde Ta~ tepe mevki inde 
kain metrfık l<rom madenınden çıkarılar,..k maden mahallinde 
r. ve t bulunan tahminen 800 ton krom cevheri teklıf edılecek 
fıat ~cher tonu dokuz liraddan aşağı olmamak ve kantar rüsumu 
müşteriye ait olmak ve teminat akçesı chrak 540 liralık. b:u k 
mektubu verilmek üıere müzayede ile satılacağından taliplerin 15 
~ubat 1930 tarih ne müsadif cumartesi günü sa<ıt on beşe ·kadar 
kapah zarfla İktıaat vekiletı maaden işleri umummüdürliiğüne 
n iıracaat eylemeleri . 

~ ~ •rlrllrtJllEl.:!fi:lrllJ rflllf.!ll••mllELltulliS 
t= Türkiye İ$ Bankası fevkalade 1 
~ Heyeti umumiyesine davet ~ 
• 1l.irkiye lş Bankasz meclisi idaresinden: r.A; 

1
01 2 haziran 1929 tarlhinde inikat eden fevkaJide heyeti fi 

umumiyesinde Bankamız: sermayesinin bir milyon lira t~z:yidi 
ile ber mılyon liraya iblağına karar verilmiş idi. Karan mez
kur ipka edilerek tezyiden ihraç edilen bir milyon liralık ser

(1 mayesinin tamamı t eahhüt ve tediye edilmiş olduğundan bu 
iM hususta muktazi muamelei tastikiyesinın ifası için hissedaran 1 heyeti umumiyesiı n ?5 şubat_1930 s.alı. gün.ü saat 16,30da fev- ti 
n kaJade olarak içtın .. u tekurur etmıştır. Hı~edarları~ızın ~ev- Dl 
~ mi mezkurda Bankammn A?k~rada ~d .. areı merkez:ıye .hına- ı M 
~ sında isbatı vücut eylemelen luzumu ılan olunur. ili 

••~ ••••&•m•..-~••••••••••Ilm• 

miştir. 

Arf:alan:ı satışı 4/2/930 salı 
günü saat 15 te aleni müzaye
de ile Beyoğlu Malmüdürlüiün
de yapı acali!ır. 

Usküdar malmiidür .. 
liiğiinden: 

3 - Teklif mektubunun sureti tanzim ve irsali 661 numa 
ihalit kanununun onuncu maddesi tarifatına tevfiki lazımdır. 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin inşaatın devamı müddeti 
ce eb1iyeti Nafıa dairesince musaddak bir fen memuru istihclam 
teahhUt etmeleri ve teklif mektubuna bu teahhütnamenin leffi 
zımdır. 

5 - Müracaat mektupları Antalya valiliğine gönderilir. 
6 - Evrakı keşfiye suretleri İstanbul ve Ankara Ziraat mınt,.. 

ka müdüriyetlerine gönderildiğinden mezkur dairelerde tetkik olr 
nabilir. Antalyadaki taliplerin encümeni vilayet kalemine müra~ 
atları lazımdır. 

Satılık Hane ve dükkan nu
marası 44 - 46 Müradiye sokağı 
Caferağa mahaHesi Kadıköy 

tahtında bükkan ve zemin katta Haydarpaşa demı·ryollar ma,,. 
mutbak 1 oda r sofa, 2inci katta 
iki oda 1 sofadır. Tahmin edi· 

:~~ 1~:ı!. 1i::~;~~~1 ~:~~~:·:.· ğaza müdürlüğünden: 
rinci taksit (1500 lira ihaleyi Aşağıda yazılı malı;eme pazar. ıkla satın alınacağından talipl~ 
müteak ıp verı ecel<tir müzaye- 3 şubat pazartesi gün · saat 9 dan 12 ye kadar isbab vücut etoıe" 
deye i~t rak edeceklerden yüzde leri ve f at vermeleri ılan o'unur. 
7 buçuk pey al\çesi almacaktır. 5 Adet Tarıh i madeni damga 
Satış muameles· l) - 2 • 930 Pcr- 250 ,, Asker için tozmk 
şembe günü saat 14 te Üsküdar 100 ,, Panta'on 
Mcılmüdiir!i; ğünde aleni müza- 15 ,, Caket 
yede usuliJe yapılacaktır. 200 ,, Makas süpürgesi 

* 20 . ,, 100 metre ik kumaşın iş gömleği imaliyesi 
Satılık bahçe numarası 24 300 Kg Şeker 

Arayıcıbafı sokağı Oıman · ağa 11 Adet Lastik damga (muhtelif eşkitde) 
maharlesi Kadıköy (750) ziraında 170 ,, Muşamba caket 
o 'up ebniye yapılmasına elveriş- 170 ,, ,, Panta!on 
lidir. Tahmin edilen 750 lira 170 11 ,, Şapka 
kıymet defaten verilecektir. Sa· 50 ,, Çimento karo nümune gibi 30X 30 
bş muamelesi 6-2-9~0 perşembe 50 M. Amerikan bezi (kalın) 
günü saat ' 14 de Üsküdar mal- 34 ,, Yelken bezi 
müdürlüğünde aleni müzayede 1 Takım Cihan tarihinin umumi hatlan nam .kitap • ,, 
usulile yapılacaktır. Saat 1_2 den sonra fiat kabul edilmez izahat almak istıyerıl ~ 

lf cumartesı pazar günleri müracaat etme idirler. Pazarlığa arzolul11"' 
Satılık arsa numarası 14 Hü- malzeme tamamen yerli malı olacağından talıpler iştirak edece 

samettin Bey sokağı Caferağa leri her hangi bir mal için nümune erini birlikte getirmelidirler• 

mahallesi Kadıköy Mühürdar Qjrş~~~5\CJi~~~J'f~·~~fiD!llm'D 
caddesı kurbünde olup arka la- ~- ~" "'~ -u w ::at.' ~ı,..~" .ı.ı- ~" -~~~ ~ .. oı~ ~" _:.ı,c;_ ~ı;~~ 
rafı Murat Alı sokağı ve tara- ~,~ OSMANLI BANKASI 
feyninde haneler mevcut ·olup ~ C J 
bina inşasına ehrerişlidır. Ve ~1 uC[ffill)'CSf.· 10,000,000 ngilfz lirBSl 
252 ziramdadır. Tahmin olunan ~ lstcuıb11I acerıl elığı - Telefou: İsta11bul l 948 
504 lira kıymet def'aten verile- W Beyoğlu daıreaı - Teıeton Beyoğlu 1303 

cektir. Müzayedeye iştirak ede· ~ Senedat ve poliça mukabilinde muavyen ve vadeli veya be· 

ceklerden % 7 buçuk pey ak- ~ saı cart surerile avanslar, poliça ve ıskontosu. . 
çesi alınacaktır. Sabş muamelesi 'IJ Türkiye cümhuriyetinin haşlıca şehirlerine ve memalik! ecn~ 
6-2-930. perşembe gilnü saat W blyeye ;enedat, çek,itibbar mektuplan ve telgraf miernı1111ele 
14 de Üsklldar mal müdürlüğün- . ~~ır~~I 1 ~· ;.'! 

de ıdeni müzayede usulile yapı- ~ıi-IJİG!I~---- ,& 
lacaktır. Mes'ul müoür: Refik AbJll 


